
خرج اإلمام احلسني بن علي )عليه السالم( ذات يوم على 
أصحابه فقال: يا أّيها الناس إّن اهلل ما خلق العباد إاّل 

ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن 
عبادة من سواه. )علل الشرائع 9/1، ب 9، ح 1(
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العدد..

مجوع املصلني تؤدي صالة عيد االضحى يف منطقة ما بني احلرمني الشريفني



* يف كتاب علل الشرايع حدثنا حممد بن احلسن قال: حدثنا حممد بن احلسن الصفار عن ابي طالب عبد اهلل بن الصلت القمي عن يونس بن عبد الرمحن رفعه إىل أبي عبد 
اهلل عليه السالم يف قول اهلل عز وجل: )فمن خاف من موص جنفا او امثا فأصلح بينهم فال اثم عليه( قال: يعنى إذا اعتدى يف الوصية إذا زاد على الثلث.

* يف الكايف عدة من اصحابنا عن امحد بن حممد عن احلسني بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن سيف بن عمرية عن عبد اهلل بن عبد اهلل عن رجل عن ابي جعفر عليه السالم 
قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ملا حضر شهر رمضان وذلك يف ثالث بقني من شعبان، قال لبالل: ناد يف الناس فجمع الناس ثم صعد املنرب، فحمداهلل واثنى عليه، 

ثم قال: ايها الناس ان هذا الشهر قد خصكم اهلل به وحضركم وهو سيد الشهور واحلديث طويل اخذنا منه موضع احلاجة.
* يف أصول الكايف عن امحد بن حممد ابن ابي نصر قال: قال لي أبو احلسن الرضا عليه السالم: اخربني عنك لو اني قلت لك قوال اكنت تثق به مين ؟ فقلت له: جعلت فداك 
إذا مل اثق بقولك فبمن اثق وانت حجة اهلل على خلقه ؟ قال: فكن باهلل اوثق فانك على موعد من اهلل اليس اهلل عز وجل يقول: واذا سألك عبادي عين فاني قريب اجيب دعوة 
الداعي إذا دعان وقال: )التقنطوا من رمحة اهلل( وقال: )واهلل يعدكم مغفرة منه وفضال( فكن باهلل عز وجل اوثق منك بغريه وال جتعلوا يف أنفسكم اال خريا فانه مغفور لكم، 

واحلديث طويل اخذنا منه موضع احلاجة.

لنختِم �لقر�آَن �سويًة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

قال االمام علي 

عليه السالم : 

سلوني عن كتاب 

الله، فوالله ما من 

آية إال وأنا أعلم، 

بليل نزلت أم 

بنهار، أم بسهل 

أم بجبل



رئي�س التحرير

التوافق بني االلتزام باالخالق والتمتع باحلرية تكاد تكون عملية صعبة ما مل يتحصن الفرد بالثقافة الالزمة لكال املصطلحني 

ففي اماكن معينة نالحظ ان احلرية حتجم االخالق واماكن اخرى حبجة االخالق حتجم احلرية ، والذي جيب ان يؤخذ بنظر 

االعتبار الذوق العام وطبيعة اجملتمع واحملافظة على عاداته واعرافه اليت ال ختالف احكام الشارع املقدس ، اما ان افعل ما 

اشاء فيما خيصين من ملبس او مأكل او تصرف فهذا له ضوابطه ، فاحلرية املطلوبة حرية الفكر والرأي و النقاش العلمي فأي 

مسألة خالفية حتى ولو اعتقادية هي حرية ولكن جيب ان ختلو من التزمت او التهور ، اما احلرية املادية فانها حمكومة بطبيعة 

اجملتمع وتشريعات الدين االسالمي.

ودائما الشباب عماد املستقبل فاننا نأمل من الطلبة وخصوصا اجلامعيني ان يوجهوا عنايتهم اىل دروسهم ال اىل ملبسهم وكيفية 

ترتيب شعرهم فانها امور مطلوبة ولكنها ثانوية وضمن الذوق العام وبعيدا عن لباس الشهرة،  وعلى االخوة املسؤولني على 

اجلامعات وضع الضوابط اليت حتدُّ من هذه اخلروقات االخالقية.  

 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م

info@imamhussain.org

 www.imamhussain.tv  
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في هذا العدد..

عوامل التوفيق يف منهجـــــــــــــــــــــية 
اإلمام اجلواد )عليه السالم(   

قبسات اميانية..

16

18

6

دار القرآن الكريم يف العتبة 
احلسينية  تقيم املسابقة 
القرآنية الفصلية ملشروع 
األلف حافظ

العطاء احلسيني..

»األحرار«  ترصد اجنازات قسم 
الصيانة يف العتبة احلسينية 
املقدسة لعام 2011م

العطاء احلسيني..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗحدود احلرية

ال�سراف اللغوي

التن�سيد الطباعي

الت�سوير

الأر�سيف

الت�سميم والإخراج

هيئة التحرير

املرا�سلون

عبا�س عبد الرزاق ال�سباغ

حيدر عدنان

عمار اخلالدي - ر�سول العوادي
ح�سنني ال�ساجلي - ح�سني ال�سيخ علي 

حممد ال�سامي 

ح�سني اال�سدي
حممد البخاتي

طالب عبا�س - ح�سني النعمة 
علي اجلبوري - عالء ال�سالمي

ح�سن الها�سمي

�سفاء ال�سعدي - تي�سري عبد عذاب

�سكرتري  التحرير

رئي�س التحرير 
رقم  االإيداع يف دار الكتب �سامي كاظم عبد الرحمن 

والوثائق ببغداد
  1216 ل�سنة 2009م



ة  /1432هـ املوافق 2011/11/4م اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي    املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان: 7 / ذو احَلجَّ

نّبه  العراق  بالتطورات األخرية يف  يتعلق  فيما 
ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة 
يف كربالء املقدسة مساحة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي يف اخلطبة الثانية من صالة اجلمعة 
اليت أقيمت يف العتبة احلسينية املقدسة يف 7- 
4-11-2011م  املوافق  1432هـ   – احلجة  ذي 
التالية معا،  الثالثة  إىل أهمية مراعاة األمور 
وأكد مساحته إن العمل بواحد منها دون تطبيق 
البقية ال يوصلنا إىل حل، وانتقاء البعض منها 
لتوجيهه لصاحل توجهاته وأجنداته يعّقد الوضع 
هذه  جبميع  العمل  مراعاة  من  فالبد   .. أكثر 

األمور الثالثة سوية دون انتقاء وهي:
إن مراعاة احلقوق جلميع العراقيني   -1
معايري  وفق  بالسوية  احملافظات  مجيع  ويف 
توزيع  يف  عدالة  هناك  تكون  حبيث  العدالة 
املشاريع  من  احملافظة  حق  واخذ  األموال 
اخلدمية وغريها وتوفري فرص العمل ملواطنيها 
واحملافظات  املواطنني  مجيع  يتساوى  وحبيث 
العدالة  معايري  على  اعتمادًا  احلقوق  هذه  يف 
حمافظة  أي  مواطين  مجيع  يشعر  حنو  على 

نقص  وعدم  عليهم  والظلم  الغنب  وقوع  بعدم 
يف  مهمًا  استقرار  عامَل  سيوفر  حقوقهم 
مجيع اجملاالت، وأما إذا شعر املواطنون يف أي 
مسلوبة خصوصًا  حقوقهم  بعض  إن  حمافظة 
تأزيم  إىل  ذلك  يؤدي  فسوف  منها  األساسية 

األوضاع وحصول تداعيات غري متوقعة.
قد  خطوة  أي  من  واحلذر  االنتباه   -2
من  والبد  مستقباًل  العراق  تفتيت  إىل  تؤدي 
املستقبلية  والتداعيات  التأثريات  دراسة 
وحدة  على  طرف  أي  عليها  يقدم  خطوة  ألي 
العراق ومتاسكه ومدى تأثري ذلك على األجيال 

مصاحل  مقتضى  نالحظ  أن  والبد  القادمة 
املستقبل  مصاحل  الوقت  نفس  ويف  احلاضر 

لألجيال الالحقة.
والضوابط  القانون  تطبيق  إن   -3
يتقّدم  أن  ميكن  وال  جدًا  مهم  أمر  القانونية 
األزمات  من  الكثري  من  وخيرج  العراق 
واألوضاع احلالية إال مبراعاة ذلك ولكن البد 
ومن  للجميع   ً شامال  القانون  تطبيق  يكون  أن 
دون تسييس، أي أن يكون تطبيق هذه الضوابط 
حرصًا على سيادة القانون وتفعيله ويف مجيع 
جماالت احلياة واألعمال والنشاطات ومن دون 
القوانني لتحقيق  انتقائية وعدم استغالل هذه 
أغراض أخرى ومنها حتقيق أهداف سياسية 

معينة.
مساحة  قال  خطبته  من  آخر  سياق  ويف 
الشيخ الكربالئي: سبق أن ذكرنا أهمية تفعيل 
من  واملواطن  البلد  حلماية  النوعية  السيطرة 
املنتوجات الرديئة حفاظًا على صحته وأمواله 
وعدم حتويل العراق إىل بلد لتصدير البضائع 
املهم  من  ولكن  األخرى،  الدول  عند  الرديئة 

اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

الشيخ الكربالئي حيدد مبادئ ثالثة للخروج من األزمة الراهنة:
مراعاة حقوق املواطنني يف مجيع احملافظات بالسّوية، احلذر من أي خطوة تؤدي إىل 

تفتيت العراق، تطبيق القانون على اجلميع ومن دون تسييس

تفعيل السيطرة النوعية يؤدي 
إلى حماية البلد واملواطن من 
املنتوجات الرديئة واملهم أيضا 
توفير اآلليات واألجهزة والعناصر 
املدرّبة والكفوءة والنزيهة لذلك 
بحيث تكون هذه السيطرة 
فاعلة ومطابقة للمعايير العامة 

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 4

نداء اجلمعة



أيضا توفري اآلليات واألجهزة والعناصر املدرّبة 
والكفوءة لذلك حبيث تكون هذه السيطرة فاعلة 

ومطابقة للمعايري العامة وال تؤثر على تأخري 
دخول املواد املطلوبة واجليدة إىل العراق.

يف  أنه  من  اخلطبة  نهاية  يف  مساحته  وحذر 
يف  األساسية  األمور  هذه  كفاية  عدم  حالة 
السيطرة النوعية سيؤدي إىل تكّدس البضاعة 
الفرصة  وإعطاء  احلدود  ومنافذ  املوانئ  يف 
بالضغط  وذلك  التجار  البتزاز  للمفسدين 
بإدخال  السماح  مقابل  أموال  لدفع  عليهم 
بضاعتهم إىل العراق وهذا ما حيصل يف  كثري 
التاجر  وبالتالي سيضطر  واملنافذ  املواقع  من 
مبالغ  البضائع  هذه  حتميل  إىل  واملستورد 
توفري  إضافة إىل  املواطن  إضافية سيتحملها 
فرصة إضافية للمفسدين لالبتزاز بل فتح باب 

جديد ملفسدين آخرين.

سماحته يحذر في حالة عدم كفاية 
توفر األمور األساسية في السيطرة 
النوعية سيؤدي إلى تكّدس 
البضاعة في املوانئ ومنافذ احلدود 
وإعطاء الفرصة للمفسدين البتزاز 
املستورد وبالتالي سيضطر إلى 
حتميل هذه البضائع مبالغ إضافية 
سيتحملها املواطن 

عبد  الشيخ  لسماحة  اجلمعة  خطبة  اخلربية  املواقع  بعض  تناقلت 

من صميم  مهمة  نقاط  من  تضمنته  ملا  باهتمام  الكربالئي  املهدي 

الواقع العراقي فقد ذكرت وكالة كل العراق االخبارية االمور املهمة 

اليت تطرق اليها مساحته وهذا نص تقريرها

اىل  الكربالئي  املهدي  عبد  كربالء  يف  العليا  املرجعية  ممثل  دعا 

»مراعاة حقوق اجلميع وفقًا ملعايري العدالة وتطبيق القانون من دون 

تسييس »، حمذرًا من » أي خطوة تؤدي اىل تفتيت العراق«.

وقال الكربالئي خالل خطبة اجلمعة  يف الصحن احلسيين املطهر 

واليت أستذكر فيها أستشهاد االمام الباقر عليه السالم إنه » البد 

من مراعاة ثالثة أمور مهمة جمتمعة من أجل استقرار االوضاع يف 

البالد ، أوهلا مراعاة احلقوق جلميع العراقيني وفقًا ملعايري العدالة 

احملافظات  على  بالتساوي  اخلدمية  واملشاريع  االموال  وتوزيع   ،

وقوع  بعدم  املواطنني  ، حبيث يشعر مجيع  للعاطلني  العمل  وتوفري 

وعدمه  البالد  استقرار  على  سيساعد  االمر  وهذا   ، عليهم  الغنب 

سيؤدي اىل تأزم االوضاع الداخلية«.

وأضاف » اما االمر الثاني هو االنتباه واحلذر من أي خطوة تؤدي 

التأثريات املستقبلية  ، وأهمية دراسة  العراق مستقباًل  تفتيت  اىل 

 ، ومتاسكه  العراق  وحدة  على  طرف   أي  عليها  يقدم  خطوة  ألي 

ومدى تأثري ذلك على االجيال القادمة ، والبد من مالحظة مصاحل 

احلاضر واملستقبل ».

أمر  القانون  »تطبيق  أن  الكربالئي  أكد  الثالث  باألمر  يتعلق  وفيما 

مهم جدًا وال ميكن أن يتقدم العراق وخيرج من أزماته اال مبراعاة 

ومن  شامل  بشكل  اجلميع  على  القانون  يطبق  أن  البد  لكن   ، ذلك 

أنتقائية  القانون من دون  دون تسييس«، مشريًا اىل »أهمية تفعيل 

للقوانني الغراض سياسية«.

اهتمام وسائل االعالم 
خبطبة ممثل املرجعية العليا يف كربالء 
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عوامُل التوفيِق يف منهجـــــــــــــــــــــيِة الإماِم اجلواِد )عليه ال�سالم(     

أقواله،  بعض  نستذكر  السالم(  )عليه  اجلواد  االمام حممد  استشهاد  ذكرى  مبناسبة 
التوفيق، ومن ثم حاجة  فمن مجلة ما قال )عليه السالم( وهو يعقد مسألة يف مقام 
اإلنسان املؤمن لتوفيق اهلل تعاىل..فهذه الدنيا إمنا حمطة ابتالء، واإلنسان البد وأن مير 
بابتالءات متعددة، قبل أن يصل إىل االنتصار، بيد إن السؤال املهم، هو كيف ينتصر 
االمام  يقول  حيث  السامية؟  الغاية  تلك  أجل حتقيق  من  حيتاج  وماذا  اإلنسان؟  فيها 

اجلواد )عليه السالم(:
) املؤمن حيتاج إىل توفيق من اهلل، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه ..(

أما اإلميان فإنه العقيدة الراسخة عند اإلنسان ، حيث إن االمام )عليه السالم( يقول: إن 
املؤمن حيتاج إىل توفيق من اهلل تعاىل، واإلمام )عليه السالم( مل يبنّي مواطن التوفيق، 
إليه، وال حيدد مبقطع  اإلنسان حيتاج  إن  تعاىل مطلقًا، حيث  التوفيق من اهلل  وكأن 
دون آخر، وحنن نعلم إن اهلل تعاىل عندما يوفق املؤمن؛ فالبد من وجود عوامل، وهذه 

العوامل هي اليت تهيئ اإلنسان للدخول يف خانة التوفيق ..
وباحلقيقًة فإن املؤمن حيتاج إىل توفيق اهلل تعاىل، وإن عوامل التوفيق قد تأتي مثالً  
عن طريق إن هذا اإلنسان يكّرس بعض وقته خلدمة أبويه، فخدمة األبوين من عوامل 
التوفيق، الن األب عندما يتوجه بالدعاء بشأن االبن .. اهلل سبحانه وتعاىل يستجيب؛ 
إذا توفّرت بعض الشرائط، وهذا التوفيق يف بعض احلاالت يتحقق لإلنسان بعمل يقوم 
به، فيوّفق يف هذا العمل، كأن جيلس الليل ويناجي ربه ببعض الركعات، فتفتح له هذه 
الركعات أبواب كثرية من التوفيق..وبال شك فإن عملية التوفيق حتتاج إىل استعداد من 
اإلنسان، ومن ثم عليه تهيئة أسبابه.. من حيث إن التوفيق مبذول لكل احد من الناس 

وبكل وقت، وبالتالي فإن اإلنسان باستطاعته األخذ من هذا التوفيق أو عدم األخذ .
ثم يقول )عليه السالم(: ) وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه ..( يف بعض احلاالت 
إن اإلنسان يتم التكلم معه مبا ُيتاح من الكالم، يف سبيل أن ُيعدل بعض مسريته، لكنه ال 
يهتدي وال ُيصغي، وتراه جيلس حتت منابر الوّعاظ وال يتأثر، ويعتقد يف بعض احلاالت 
أن هذا الكالم ال يشمله، وإمنا هذا الكالم يوجه أو يتحدث عن فئة ومجاعة أخرى هو 
بعيد عنها.. رغم إنه إنسان خطاء وجيب عليه أن حياسب نفسه ويراجعها،  ويوجه لنفسه 
الِعتاب ويسائلها إىل أين املسري ؟! فالعمر ميشي واإلنسان حيتطب على ظهره ما شاء 

التوفيق اإلهلّي 
َمَلكٌة أم استحقاٌق

حسن اهلامشي
التوفيق: وهو أن ُيعينك اهلل تعاىل على ما تقصد، ويعينك على ما ترغب، 
ويعينك على الوصول إىل ما فيه صالحك، ويف املقابل اخلذالن، وهو عدم 
النُّصرة، وعدم اإلعانة، وذلك حني ُيرتك اإلنسان وشأنه، فأْن ختذَل أخاك، 
ه، وإمنا أن ترتكه وشأنه يف ظرٍف هو حباجٍة إليك،  فهذا ال يعين أن َتضرَّ

فهذا هو اخلذالن.
مثَّة من خيذله اهلل، ومثَّة من يوفِّقه اهلل، ورد يف احلديث: )من أغتيب عنده 
مؤمٌن، وكان قادرًا على االنتصار له، فلم يدفع عنه، خذله اهلل يف الدنيا 

واآلخرة(، مبعنى أنه تركه وشأنه، وحني يرتكه اهلل تعاىل وشأنه يهلك.
ورد يف احلديث الشريف أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وآله- كان يأخذ 
ر  زاوية من حجرته، وبعد أن يصلي ركعات، ويتلو القرآن، ويناجي ربَّه، يكرِّ
تكلين  ال  يعين  أبدا(،  نفسي طرفة عني  تِكلين إىل  ال  )إهلي  الذكر:  هذا 
تقول  -كما  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  وكان  اجلفن،  مقدار حركة  نفسي  إىل 
إحدى زوجاته- يكرر هذا الذكر وإّن دموعه لتسيل على كرميته، ثّم إنها 
لتتساقط يف حجره، فتقول: أشفقت عليه، قلُت: يا رسول اهلل! وأنت رسول 
اهلل ختشى أن يكلك اهلل إىل نفسك؟! قال هلا: يا أمة اهلل إنَّ َبلعَم بن باعورا 
أعطاه اهلل شيئا من اإلسم األعظم، ثم أوكله إىل نفسه طرفة عني، فهلك( 

هذا هو معنى اخلذالن.
على  ا حصل  إمنَّ أنَّه  أو  وعقله،  برشده  مهديٌّ  أنه  م  يتوهَّ الناس  من  كثرٌي 
ا وصل إىل هذا املوقع ألنه  ه وكدحه، وأنَّه إمنَّ هذا املال جبهده وعنائه وكدِّ
قد بذل ما حقق الوصول إليه، أو إنه إمنا أصبح عابدًا كثري الصالة، ألنه 
بعوٍن من  يتيسر ذلك لإلنسان إالَّ  أنه ال  أهٌل لذلك! ويغفل كلُّ هؤالء عن 

اهلل تعاىل.
يف حديٍث كان بني اإلمام الكاظم -عليه السالم- وبني أحٍد من الناس، الذي 
)ما  السالم(:  )عليه  اإلمام  له  فقال  ُكلِّفت؟  ملا  مستطيعا  أنا  أليس  سأله: 
االستطاعُة عندك؟ قال: القوة على العمل، قال له: لقد ُأعطيت القوة، إن 
ُأعطيت املعونة، فقال الرجل: وما املعونة؟ قال له: التوفيق، قد يكون الكافر 

أقوى منك، فُتوفَّق للعبادة، وال ُيوفِّق هو هلا(. 
قد يكون شخٌص أحدَّ ذكاء ، وأكثر نشاطًا، ويكون رزقه قلياًل. وذلك البليد 
صاحب العقل الضعيف، وصاحب اجلسد النحيف، يكون رزقه كثريًا! إذن 
للوصول  يكفي  ال  ذلك  كلُّ  وحده،  والذكاء  وحده،  والعقل  وحدها،  فالقوة 

للغاية، ما مل يكن اإلنسان ُموفَّقًا للوصول إىل تلك الغاية. 
إمنا يوفق اهلل تعاىل الذين عندهم مؤهالت التوفيق من نية خالصة وعدم 
اإلصرار على الصغائر فضال عن الكبائر والتوكل املطلق على اهلل تعاىل يف 
كل صغرية وكبرية، فاإلعانة اإلهلية ولكي ال تتقاطع مع العدالة اإلهلية فإنها 
تستند يف التوفيق على تلك املؤهالت ودونها فإن أعمال العباد قد تقع يف 

دهاليز اهللكة والوقيعة واالحنراف. 
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عوامُل التوفيِق يف منهجـــــــــــــــــــــيِة الإماِم اجلواِد )عليه ال�سالم(     

من الذنوب وال يهتم بأي حالة من احلاالت، وكأن الكتاب مل ُينزل عليه، وكأن القلم 
عنه مرفوع، وكأنه من اخلالدين يف الدنيا ..فإذا مل يكن لإلنسان واعظ من  نفسه؛ 

ال قيمة ألي وعظ !!.
هذه الصفة عندما ُتفَقد من اإلنسان .. واإلنسان ال ُيفّكر، وهذه احلالة أشنع من عدم 
السمع .. فرتى اإلنسان ال ُيفّكر .. هذا اإلنسان الذي مّيزه اهلل بالعقل، وهذا العقل 
نعمة جعله اهلل تعاىل حجة، كما جعل األنبياء حجة .. فإذا أنت أعطيت هذا العقل 
.. فقليل منا عندما يضع رأسه على  إجازة مفتوحة، فال تفكر وال تعقل وال تسأل 
وماذا  أساء؟  ملن  نفسه  وأعماله، وحياسب  أفعاله  ويستذكر  نفسه،  يراجع  الوسادة 
فعل؟ وغري ذلك من أمور احلياة األخرى .. وهذه احلالة إذا ُفقدت من اإلنسان؛ فإنه 

ال يتعظ.
إن اإلنسان عندما يصل إىل مرحلة الرجولة، ويدخل يف خانة التكليف؛ البد أن تكون 
واعظ  نفسي  لي من  يكون  أن  يفّكر..فأنا جيب  وأن  يتّعظ  وأن  أن يسمع  القدرة  له 
..اجلس بيين وبني نفسي، أخاطبها وأسأهلا وأعاتبها، وهذه احلالة إذا ال توجد عندي 
ال قيمة ألي كالم ُيقال لي .. واإلنسان يف بعض احلاالت ال يقبل الكالم من الناصح 
.. واإلمام )عليه السالم( يقول البد أن تقبل، الن الناصح ليس له مصلحة شخصية.. 
والنصيحة يف بعض األحيان إذا مل يسمعها اإلنسان تؤدي به إىل املهالك .. واإلنسان 
يف بعض احلاالت قد يسأل عن بعض األمور واملسائل الشرعية وغري ذلك، فنقول له 
هذه النصيحة اقبلها رفقًا بنفسك، فأنت غدًا ستساءل أمام اهلل تعاىل ..ففي بعض 

احلاالت هناك أمور فيها مال وفيها حرام وغصب حقوق وغريها من احملرمات..
لكثرة  يغرت  أن ال  اإلنسان  وعلى  ويسألون،  العديد من األشخاص  يأتي  قد   ً فمثال 
السائلني، ولكن جيب أن يسأل كم منهم الذين يعملون؟ ويف بعض احلاالت إن اإلنسان 
حياول أن يلتف على احلكم الشرعي بطريقة أو بأخرى، ويعتقد انه قد ضحك على 
وإمنا  يسألون،  الذين  السؤال وعلى عدد  تتوقف على  فاملسألة ال   .. كلها  األطراف 
املسألة حتتاج إىل العمل، واىل من يعمل ويلتزم بتعاليم الدين .. فإن االمام اجلواد 
)عليه السالم( يرسم لنا طريقًا، وحيدد لنا منهجًا، ويبنّي لنا سلوكًا، وال تتصور إن 
هذا العمر القصري لإلمام  اجلواد )عليه السالم( كان سببًا بعدم تركه شيئًا..حيث 

إنه ترك تراثًا ضخمًا.

لإلمام احلسني عليه السالم منهج خاص باملعصومني يف تفسري اآليات 
القرآنية اليت قد نعتقد انها مصداق حلدث تارخيي نستفيد منها ملعرفة 
التاريخ يف تلك احلقبة الزمنية اليت اشارت اليها اآلية ، ومن مدرسة 
ترديدها من  اآلية وسبب  السالم نقف عند هذه  اإلمام احلسني عليه 
قبل اإلمام احلسني عليه السالم ومتعلقاتها وأبعادها ففي مقتل احلسني 
عليه السالم للخوارزمي ان يزيد بن معاوية بعث بكتاب إىل عمرو بن 
سعيد واليه على مكة واملدينة يأمره فيه أن يقرأه على أهل املوسم ، وفيه 

قصيدة هذه بعض االبيات الشعرية:
أّيها الراكب الغادي لطّيته               على عذافرة يف سريها قحم 

أبلغ قريشًا على نأي املزار بها          بيين وبني احلسني اهلل والرحم 
وموقف بفناء البيت ينشده               عهد اإلله وما توفى به الذمم 

عنيتم قومكم فخرًا بأّمكم                أّم لعمري حصان عّمها الكرم 
هي اليت ال يدانى فضلها أحد       بنت الرسول وكّل الناس قد علموا 

يا قومنا ال تشّبوا احلرب إذ سكنت      واستمسكوا حببال اخلري واعتصموا 
قد عّضت احلرب من قد كان قبلكم     من القرون وقد بادت بها األمم 

فانصفوا قومكم ال تشمخوا بذخا        فرّب ذي بذخ زّلت به القدم 
لكأّنه   : . قال الشعيب  املدينة من قريش وغريهم  وأتى مثله إىل أهل 
إىل  األبيات  بهذه  املدينة  أهل  فوّجه   : قال   . القوم  ينظر إىل مصارع 
احلسني ، ومل يعلموه أّنها من يزيد ، فلّما نظرها احلسني علم أّنها منه 

، وكتب إليهم يف اجلواب :
بسم اهلل الرمحن الرحيم ، ) فإن كّذبوا فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون 

مّما أعمل وأنا بريء مّما تعملون ( ........انتهى
اهلل  لكتاب  القوم  تكذيب  اىل  تشري  اخرى  بآيات  متصلة  جاءت  اآلية  هذه 
فجاءت هذه اآلية للتربي وقد فسرها صاحب امليزان قدس سره مبا يلي »قوله 
تعاىل: »و إن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم« إىل آخر اآلية، تلقني للتربي 
على تقدير تكذيبهم له، و هو من مراتب االنتصار للحق ممن انتهض إلحيائه 
فالطريق هو محل الناس عليه إن محلوا و إال فالتربي منهم لئال حيملوه على 
باطلهم.وقوله: »أنتم بريئون مما أعمل و أنا بريء مما تعملون« تفسري لقوله: 

»لي عملي و لكم عملكم«.
إذا جاءت اآلية لتعرب عن طريق احلق الذي يسري عليه احلسني عليه السالم 
وانه اي عليه السالم بريء  ممن ال يسري على هذا الطريق وقصد بإجابته هذه 
الذين ارسلوا له الرسالة وهم اهل املدينة وهذا يعين انهم على طريف نقيض 
مع احلسني عليه السالم  فالرجوع عن ما اقدم عليه احلسني يعين الركون اىل 
الباطل الذي يدعونه اليه وهذا ما الميكن ان يكون فجاءت إجابة احلسني عليه 
السالم القرآنية لتحيي معنى آلية تفتح افقا تفسرييا لآليات القرآنية اليت قد 
يعتقد ان هلا تفسريا واحدا كما هو احلال يف تفسري آيات كثرية متفق عليها 
بني كل أصحاب التفاسري ومن خمتلف امللل ، ولكن بواطن اآلية ال يعلمها اال 
الراسخون يف العلم وهلذا جاء استخدام احلسني عليه السالم اآليات القرآنية 

يف بعض مفردات حياته هو لتوضيح األبعاد التفسريية للقرآن ..
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الوقف الق�سم الثاين ع�سر

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين السيستاني »دام ظله«
W  W  W  .S  I  S  T  A  N  I  .  O  R  G ƞøøøƽƴøøøǢøøøǮøøøǩƗ Ǭøøøøøøǡ ǔøøøøøǡǸøøøøøǭ

استفتاءات متنوعة

الروضة احليدرية   ( السؤال: ما رأي مساحتكم يف جعل جدار 

الشريفة ( كلوحة إعالنات لعرض الصور والشعارات واملنشورات 

بغض النظر عن مضمونها وهدفها ؟

اجلواب: البّد من املراجعة إىل من له الوالية الشرعية يف شؤون 

الروضة املقدسة .

مسجد  أو  حلسينية  ارض  لشراء  بها  املتربع  األموال  السؤال: 

هل خترج األموال من ملك املتربع اىل اجلهة املتصدية لقبضها 

وتتحول هذه األرض اىل وقف تلقائيًا من دون حاجة اىل إجراء 

صيغة الوقف عليها؟

الوكيل عنه  األخذ مبنزلة  إن  يرى  بها  املتربع  كان  إذا  اجلواب: 

يف الصرف فهي ال خترج عن ملكه، وأما إذا مل يكن يراه كذلك 

أو  بتولية شخص  معينة  األموال جلهة خريية  بان قصد متليك 

أشخاص معينني فهم يتصرفون بالوالية ال بالوكالة فهي خارجة 

عن ملكه بالقبض، ثم إن األرض املشرتاة ال تصبح وقفًا مبجرد 

الشراء حتى يف الصورة الثانية بل يتوقف ذلك على إنشاء وقفيتها 

بقول أو فعل يعرّب عنها.

الناس  على  أراضي  بتوزيع  اإلسكان  وزارة  قامت  إذا  السؤال: 

وكان من بينها أراضي وقفية والوزارة قامت بالتعويض عن هذه 

األراضي حسب قوهلم ، فهل جيوز للشخص أخذ أرض وقفية 

حني تعرض عليه؟

اجلواب: إذا مت االتفاق مع املتولي الشرعي لألوقاف فال مانع من 

شرائها والسكنى فيها.

السؤال: يوجد عندنا وقف يف املسجد من أجزاء القرآن الكريم 

نستخدمها للقراءة على األموات ولكن اآلن صارت إقامة التعازي 

يف احلسينية فهل جيوز نقل هذه األجزاء من املسجد ؟

كانت  وإذا  جيوز  فال  املسجد  على  موقوفة  كانت  إذا  اجلواب: 

موقوفة الستفادة املؤمنني بصورة عامة جاز نقلها.

والدته و نشأته :
ولد يف 11 / ربيع االول / 1293 هـ يف مدينة طهران وسط عائلة معروفة بالتدين 

والتقوى .
كان ابوه من التجاراالفاضل املعروفني بااللتزام والتدين، أما جده فقد كان من التجار 

البارزين الذين هلم الفضل يف تاسيس اول مطبعة يف ايران .
دراسته و أساتذته:

ـ بـدأ فـي طـهـران بـدراسة العلوم الدينية وعمره عشر سنوات، وظل مشغوال بالدراسة 
الشيخ حممد  امثال:  من  املعروفني،  االساتذة  عند  قضاها  سنة  اثـنـيت عشرة  مـدة 
حسني اخلراساني، والشيخ حممود القمي، والشيخ علي نوري االيلكاني، والسيد عبد 

الكريم الالهيجي، وغريهم .
ـ هـاجـر الـى الـنجف االشرف عام 1315 هـ الكمال دراسته احلوزوية عند مراجعها 

العظام آنذاك، وعاش يف النجف االشرف حوالي اربع عشرة سنة .
ـ سـافـر اىل سامراء املقدسة والتحق حبوزتها العلمية، لالستفادة من دروس علمائها 

االعالم، و بقي هناك مدة اربع وعشرين سنة .
البحث  وبقي فيها مشغوال يف  النجف االشرف،  ـ يف عام 1354 هـ عاد اىل مدينة 

والتصنيف، اىل آخر حلظة من عمره الشريف .
ـ خـالل الـمدة اليت قضاها بني حوزتي النجف االشرف وسامراء املقدسة درس على 
السيد  النوري،  الشيخ حسني  منهم:  بعضها  نذكر  املشهورين،  االساتذة  كثري من  يد 
مرتضى الكشمريي، الشيخ مـحـمد طه جنف، الشيخ حسني خليل، الشيخ اخلراساني 
، السيد حممد كاظم اليزدي، الشيخ حممد تقي الشريازي، املال فتح اهلّل االصفهاني، 

الشيخ علي كاشف الغطاء .
صفاته واخالقه :

نذكر ابرزها:
1 ـ صربه وارادته :

اسـتـطاع الشيخ اغا بزرك الطهراني بصربه وحتمله الشديد ان يكون من ابرز علماء 
الشيعة ومن مشاهري مؤلفيها، وقد حتمل ـ يف سبيل اصدار كتابيه املعروفني )الذريعة 
اىل تصانيف الشيعة، و طبقات اعالم الشيعة ( ـ كثريا من مشقات السفر والتنقل، 

لغرض احلصول على املصادر املختلفة فـي الـمكتبات العامة واخلاصة .
2 ـ اخالصه :

لـقـد انـفـق الـشيخ ـ رمحه اهلّل ـ عمره الشريف، وبذل مهجته يف سبيل خدمة الدين 
االسالمي احلنيف، و مذهب اهل البيت )عليهم السالم(.

والتصانيف  املؤلفات  تلك  اجناز  استطاع  فقد  سبحانه  هلّل  نيته  اخالص  وبفضل 
العظيمة، اليت كانت وال تـزال وسـتـبـقـى مـصدر اشعاع لكل طالب الفكر واحلقيقة.

3 ـ إباؤه :
يـنـقل عنه انه كان عزيز النفس شديد االباء والتعفف، وعندما كان يسافر من مكان 
اىل آخر، كان يقوم باجناز اعماله الشخصية بنفسه، ويتحمل نفقات سفره، وال يقبل 

من احد ان يدفع عنه شيئا من ذلك.
4- حبه لإلمام احلسني )عليه السالم(:

كـان شديد التعلق باالمام احلسني)عليه السالم(، وكان يشجع على احياء املناسبات 
ليلة  كل  منزله  يف  حسينيا  جملسا  يقيم  وكان  السالم،  عـليهم  البيت  باهل  املتعلقة 

آية الّل العظمى الشيخ أغا بزرك الطهـــــــــــــــــــراني ) قدس سره ( 
كان عاملا بأحوال الرجال جامعا للـــــــــــــــــــــعلوم املختلفة
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لو سألوك

نّص احلديث ) يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد 
اال  شأنه  ليس  شديد  العرب  على  جديد  وبقضاء 
السيف ال يستتيب أحدا وال يأخذه يف اهلل لومة الئم 

.(.. كتاب الغيبة للنعماني يف صفحة 154 
أواًل: ليس هلذا احلديث سند معترب بل فيه ضعف.

إّننا إذا الحظنا األحكام اإلسالمّية يف عصر   : ثانيًا 
وجودها  حيث  من  االعتبار  بنظر  وأخذنا  الغيبة, 
النظري والتطبيقي جند فيها أربعة موارد من النقص 

والقصور:
االول: األحكام اإلسالمّية اليت مل تعلن للناس أصاًل, 
 , وعرتته  ورسوله  باهلل  خاّصة  معرفتها  بقيت  بل 
ومؤّجل إعالنها إىل زمن ظهور اإلمام املهدي )عجل 

اهلل فرجه(.
الثاني : األحكام التالفة نتيجة تلف الكتب اليت حتمل 
أعداد  فيها  مبا  اختالفها  على  اإلسالمّية  الثقافات 
نتيجة  اإلسالمي,  والفقه  الشريفة  السّنة  من  كبرية 
انقطاع  أوجب  مّما  ذلك  وغري  الكربى  للحروب 
وتراثها  تارخيها  من  مهّم  عدد  عن  اإلسالمّية  األّمة 
اإلسالمّية  األحكام  من  عدد  واحتجاب  اإلسالمي, 

عنها .
الثالث : إّن الفقهاء حني وجدوا أنفسهم حمجوبني عن 
األحكام اإلسالمّية الواقعّية يف كثري من املوضوعات 
 ... الزمن  مّر  على  الطارئة  والوقائع  املستجّدة, 
اضطّروا إىل التمّسك بقواعد إسالمّية عاّمة معّينة 
تشمل بعمومها مثل هذه الوقائع ... إاّل أّن نتيجتها يف 
كّل واقعة ليست هي احلكم اإلسالمي الواقعي, يف تلك 
وهو  الظاهري,  باحلكم  يسّمى  ما  هو  وإمّنا  الواقعة, 
للمكّلف  الشرعّية  الوظيفة  من حتديد  قيل  ما  يعين 
من  النوع  .وهذا  األصلي  الواقعي  باحلكم  جهله  عند 
عصر  عن  اإلنقطاع  بعد  أصبح  الظاهرّية  األحكام 
الفقه  مسائل  ألكثر  مستوعبًا  اآلن  وإىل  التشريع, 
الثبوت يف  الواضحة  كّلها تقريبًا ما عدا األحكام  أو 
قطعّية  هو  احلكم  بقطعّية  الفقهاء  ومراد   . اإلسالم 
احلكم الظاهري, أي أّن هذه الفتوى هي غاية تكليف 

املكّلفني يف عصر االحتجاب عن عصر التشريع .

املسلم,  اجملتمع  يف  املطبقة  غري  األحكام   : الرابع 
بوسع  إسالمّيًا سيكون  وثبوتها  بالرغم من وضوحها 
اإلمام املهدي )عجل اهلل فرجه( إكمال تلك النواقص 
إليها, وسيكون له جتاه كّل نقص موقف  اليت أشرنا 

معني .
أّما بالنسبة إىل األمر األّول فمن الطبيعي ان اإلمام 
من  الوحيد  الوريث  هو  فرجه(  اهلل  )عجل  املهدي 
البشر أمجعني لتلك األحكام غري املعلنة, يرويها عن 
آبائه, عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(, عن اهلل 
تلك  إلعالن  أزف  قد  الوقت  يكون  إذن  جالله,  جّل 

األحكام. 
واضح  أيضًا  فهو  التالفة  األحكام  إىل  بالنسبة  وأّما 
معلنة يف  كانت  األحكام  أّن هذه  املفروض  فإّن  جدًا, 
عليها  احملافظة  حتتاج  كانت  وإمّنا  اإلسالم,  صدر 
وعدم إتالفها إىل مستوى معني من القدرة الدفاعية 
قلياًل  كان  الذي  املسلمني,  لدى  باملسؤولّية  والشعور 
 . األحكام  هذه  فقدت  اليت  املسلمني  أجيال  خالل 
اإلمامي  بالفهم  فرجه(  اهلل  )عجل  املهدي  واإلمام 
يكون عارفًا بهذه األحكام عن طريق الرواية عن آبائه, 
عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(, عن اهلل عّزوجّل 

.
بعد  أيضًا,  فواضح  الثالث  األمر  إىل  بالنسبة  وأّما 
تعيني  تعين  الظاهرّية  األحكام  أّن  من  عرفناه  الذي 
كان  إذا  أّما  اإلسالمّية,  الناحية  من  اإلنسان  تكليف 
الفرد مطلعًا على احلكم اإلسالمي الواقعي, فيحرم 
اهلل  )عجل  واملهدي   . الظاهري  باحلكم  العمل  عليه 

فرجه( يعلن األحكام الواقعية اإلسالمّية بأنفسها . 
وأّما بالنسبة إىل عدم وصول بعض األحكام اإلسالمّية 
إىل مستوى التطبيق يف عصر ما قبل الظهور فيقوم 
بتطبيق  بنفسه  فرجه(  اهلل  )عجل  املهدي  اإلمام 
العادلة  العاملّية  الدولة  فيؤّسس  العاّمة,  األحكام 

الكاملة, ويقوم بإدارة شؤونها .
بكّل جالء ما هو  نعرف  قلناه  ما  كّل  اّتضح  أن  وبعد 
اهلل  )عجل  املهدي  اإلمام  أّن   : من  ورد  مّما  املراد 

فرجه( يأتي بأمر جديد, وسلطان جديد ..

مدى صحِة حديث قيام القائم »عجل 

الل تعاىل فرجه« بكتاب جديد

آية الّل العظمى الشيخ أغا بزرك الطهـــــــــــــــــــراني ) قدس سره ( 

مجعة، وذلك طيلة حياته الشريفة، و يف احلاالت اليت 
يتعذر حضور خطيب املنرب كان يقوم بنفسه بسرد بعض 
الروايات من الكتب اليت تـتـنـاول ذكر مصائب احلسني 

)عليه السالم(.
5 ـ عبادته :

بني  اوقاته  معظم  يقضي  كان  انه  عنه  الـمعروف  مـن 
جزءًا  خصص  فقد  ذلك  مع  لكنه  والكتابة،  املطالعة 
كبريًا من وقته ـ فيماعدا ذلك ـ اىل العبادات املستحبة، 
هلذا جتده مشغوال بالذكر والتسبيح والـدعاء والزيارة 
تقام  كانت  حيث  اجلمعة،  صالة  وحتى  الليل،  وصالة 
بإمامته يف مسجد الطوسي يف مدينة النجف االشرف.

الضيف،  اكرام  يف  شـغـفه   : االخـرى  مـمـيـزاتـه  مـن  و 
الـمعاصرين  وباخلصوص  للعلماء  الشديد  واحرتامه 
التوصل اىل احلقائق،  الدؤوب يف سبيل  منهم والعمل 
للجميع،  التواضع  و  الصدر،  وسعة  بالعهد،  والوفاء 
ووجهات  آرائه  عن  الدفاع  يف  التعصب  عدم  وكذلك 

نظره .
مؤلفاته:

اجملاالت  خمتلف  يف  مؤلف  مئة  من  اكثر  بتأليف  قام 
 25( الشيعة:  تصانيف  اىل  الـذريعة  أهمها  العلمية، 

جملدًا(
اقوال العلماء فيه :

كاشف  آل  حسني  حممد  الشيخ  العالمة  فيه  قال  ـ   1
الغطاء: لقد اودع اهلّل سبحانه هذا العامل، الذي مجع 
العلم والورع؛اهلمة العالية والنشاط والعزمية، فقد قام 
فعال بإحياء السنة الشريفة، وتصدى يف الرد على اهل 

البدع والشبهات .
لقد  املدرس:  علي  حممد  الشيخ  العالمة  وقـال  ـ   2
ومـدققا  وحمققا  فقيها  حبق  بزرك  االغا  شيخنا  كان 
واصوليا، عاملا باحوال الرجال، جامعا للعلوم املختلفة، 
الشيء  الشيعة  علماء  آثار  احياء  وقد حتمل يف سبيل 
عصرنا  اعالم  من  علما  نعده  ان  وميكن  الكثري، 

احلاضر.
وفاته :

احلجة  ذي   /  13 بتاريخ  تعاىل  اهلّل  اىل رمحة  انتقل 
/ 1389 هـ بعد ان قضى ستا وتسعني سنة من عمره 

الشريف بالسعي احلثيث خلدمة االسالم العزيز.
قد  و  االعالم،  العلماء  قبل  من  مهيبا  تشييعا  وشيع 
) مركز  االشرف.  النجف  مكتبته يف  بدفنه يف  أوصى 

آل البيت العاملي للمعلومات(.

كان عاملا بأحوال الرجال جامعا للـــــــــــــــــــــعلوم املختلفة
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يف  املتخصص  محزة  رمضان  العراقي  الباحث   •
تغريات املناخ ، يعترب ان هناك عالقة بني استمرار 
والفرات  دجلة  مياه  وحجز  السدود  بانشاء  تركيا 
وروافدهما وبني تعرضها للزالزل واهلزات االرضية.

وفحص  ملعاينة  متخصصة  فنية  جلنة  تشكيل   •
مبشروع  اخلاصة  والنشاطات  والفعاليات  الربامج 

النجف االشرف عاصمة الثقافة اإلسالمية..
بشمول  املتعلقة  اإلجراءات  تفعل  الرتبية  وزارة   •
أسوة  الساكنة  الرواتب  بتحريك  اإلداري  مالكها 

باملالكات التدريسية والتعليمية.
املوسم  يكون  أن  تتوقع  كركوك،  زراعة  مديرية   •
األفضل  وتسويقها  الصفراء  الذرة  لزراعة  احلالي 
منذ العام 2003، ويف حني بينت أن مساحة األراضي 
عام  دومن  ألف   50 من  ارتفعت  باحملصول  املزروعة 
زيادة  رجحت  احلالي،  العام  ألف   140 إىل   2010
الكميات املسوقة إىل 250 ألف طن بعد أن كانت 30 

ألفًا العام املاضي.
بتنفيذ  مضيه  يؤكد  البصرة،  حمافظة  جملس   •
املشاريع اخلاصة باستضافة خليجي 21 اليت تقرر 
ان تستضيفها البحرين بدل البصرة ألنها ستجعل من 

احملافظة قبلة للرياضيني العراقيني . 

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

االعرجيُّ : دولة خليجية  تسعى الحتضان عناصر البعث 
الصدامي المنحل وتوحيد قياداته وإسقاط الحكومة العراقية 

تنفيُذ ُحكم اإلعدام بحق المدانيَن بقضيتي الغاز وعرس 
الدجيل بعَد عطلِة عيد األضحى

افتتاُح الدورة الثامنة والثالثين لمعرض بغداد الدولي 

محاكمُة المتهمين بتفجيرات 
كربالء داخل المحافظة 

قاسم  الوطين  االئتالف  عضو  كشفت 
الحتضان  تسعى  خليجية  دولة  ان  االعرجي 
املنحل  الصدامي  البعث  قيادات  من  عدد 
يف  السياسية  العملية  إلرباك  السعي  بغية 
العراق واسقاط احلكومة بعد انسحاب جيش 
العامل  نهاية  العراق  من  األمريكي  االحتالل 
احلكومة  ان  اىل  االعرجي  وأشار  احلالي، 
العراقية على علم ودراية مبا حياك ويدبر من 
الطائفي  االقتتال  اىل  البالد  لعودة  مؤامرات 
محلة  ان  مبينا   , املقيتة  الدكتاتورية  وزمن 

يف  قيادات  طالت  اليت  االخرية  االعتقاالت 
قبض  ملذكرات  تنفيذا  جاءت  املنحل  البعث 
صادرة من القضاء العراقي بتهمة العمل على 
مسمى  حتت  املنحل  الصدامي  البعث  إعادة 

حزب العودة.
وكان القيادي يف ائتالف دولة القانون عدنان 
يف  كبارا  مسئولني  ان  عن  كشف  قد  السراج 
 ، رفيعة  مناصب  يتبوآن  اثنان  بينهم  الدولة 
القيام  خطط  اليت  االنقالب  بعملية  متهمون 

بها البعث املنحل ضد العملية السياسية. 

أعلنت وزارة العدل أَن تنفيذ ُحكم االعدام حبق 
املداننَي بقضييت الغاز وُعرس الدجيل سيكوُن 
بعَد عطلِة عيد االضحى املبارك ،  وكيُل الوزارة 
بوشو ابراهيم اكد أن أحكام اإلعدام ستنفذ يف 
احِد سجون العاصمة بغداد وليس يف مسرح 

اجلرمية كما طالَب ذوو اجمَلين عليهـِم   .
وكانت احملكمة اجلنائية املركزية يف الكرخ، قد 

أصدرت يف وقت سابق حكما باإلعدام شنقًا 
حتى املوت على منفذي عملية عرس الدجيل، 
وقال الناطق باسم جملس القضاء األعلى عبد 
حكمها  أعلنت  احملكمة  إن  البريقدار  الستار 
على فراس اجلبوري وجمموعته لكن التأخري 
تنفيذ  على  الرئاسة  مصادقة جملس  كان يف 

تلك االحكام..

ملعرض  الـ38  الدورة  التجارة  وزارة  افتتحت 
بغداد الدولي مبشاركة 17 دولة و800 شركة، 
من بينها سوريا وإيران وتركيا واألردن وكذلك 
أملانيا وفرنسا واهلند واليابان والواليات املتحدة 
وهولندا واسبانيا والسويد وكوريا والتشكيك، 
،مدير عام شركة املعارض واخلدمات التجارية 

العراقية يف الوزارة صادق حسني سلطان توقع 
ان يزيد عدد الزوار هذا العام على 100 ألف 
زائر بسبب بإعداد خطة تتضمن اإلبقاء على 
أمام  مفتوحة  املعرض  إىل  املؤدية  الشوارع 

حركة املركبات

حممد  كربالء  حمافظة  جملس  رئيس  كشف 
اإلرهابية  الشبكة  اعتقال  املوسوي عن  محيد 
املوجودة يف كربالء بالكامل ، مشريا إىل إن 
إىل  والنازحني  املهجرين  من  أفرادها  معظم 
ستتم  املتهمني  إن  املوسوي  وأكد   ، احملافظة 
حماكمتهم يف كربالء بعد توفر األدلة القاطعة 
واالعرتافات الكاملة على إدانتهم بالضلوع يف 

العمليات اإلجرامية اليت شهدتها املدينة..
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موجز »األحرار« 

بقلم: ح�سني النعمة
العديد من ثقافات الغرب ُصِدرت اىل البيئات املسلمة بوسائل 
خمتلفة ومنها املسلسالت واألفالم الكارتونية املنافية ملا جاء به 
اإلسالم وما أثرْت به األعراف والتقاليد العربية األصيلة، واليت 
عملت بشكل ملحوظ على أفكار الطفل العراقي خصوصا عقب 

أحداث عام 2003.
على  العراق  وانفتاح  الكارتونية،  األفالم  قنوات  عدد  فتزايد 
ثقافة العامل وخوضه مفاهيم الدميقراطية واحلرية مبا تشتهي 
اىل  املسلمة  الثقافات غري  آثار  لولوج  املربر  كان  طبقاته، مما 
كنف عوامل أطفالنا، فضال عن تناسي أغلب اآلباء إن الطفولة 
مرحلة مهمة جدا يف حياة الفرد؛ ذلك ألنه يتم فيها بناء عناصر 
فيها  تساهم  األطفال  تربية  واليوم  الطفل،  من شخصية  كثرية 
بعد  الطفل  وتربية  تنشئة  يف  لألسرة  كمنافس  اإلعالم  وسائل 
أن كانت األسرة وحدها هي اليت تقوم بهذه املهمة، فيما يتجلى 
التأثري السليب للتلفزيون يف اجلانب املعريف عند األطفال حيث 
التناقض الذي يالحظ بني القيم اليت يكرسها األهل، وهذه اليت 
ينشرها التلفزيون ما من شأنه أن يؤدي إىل اضطرابات نفسية 
والدعاية  واجلرمية  العنف  مبشاهد  وتأثرهم  عندهم،  معرفية 
وعوامل  تتناقض  معرفية  قيًما  لديهم  تكرس  اليت  واإلعالنات 

منوهم السليم.
لألطفال  املوجهة  الفضائيات،  مضمار  كان  قريب،  وقت  وإىل 
قاصًرا على عدد قليل من الالعبني، جل ما يقدمونه من مواد، 
األمر،  »مستوردة«..تطوَّر  كارتونية  ورسوم  برامج  عن  عبارة  هو 
هذه  بث  ساعات  من  مساحة،  تأخذ  العربية،  املادة  وبدأت 
من  عدد  يف  كبري،  بشكل  املساحة  هذه  تزايدت  الفضائيات، 
الفضائيات، خاصة اليت ظهرت مؤخًرا وإذا كان القائمون على 
هذه الفضائيات يؤكدون أن أهدافهم تربوية يف املقام األول، إالَّ 
يغلب  الفضائيات،  هذه  بعض  أن  على  وشواهد،  دالئل  مثة  أن 
من  موادا  وتبث  االستهالكية،  والنزعة  التسلية،  طابع  عليها 
شأنها ترسيخ العنف، وتثبيت مفاهيم غربية مغلوطة، يف عقول 
املوجهة لألطفال؟  العربية  الفضائيات  األطفال. فماذا عن هذه 
وهل هي للرتبية حقـــًا، أم لالستهالك والتسلية املنقادة لغربنة 

الطفل املسلم؟ 

فضائيات كارتونية
تسرق األطفال

من وحي القلم

أخطاء تقـع يف احلّج)5-4(
احلادي عشر:- أخطاء ميكن أن يقع بها احلاّج عند الذبح:-

أ- ذبح اهلدي غري البالغة السّن املعتربة وهو يف الشاة إكماله سبعة أشهر ودخوله يف الشهر الثامن، ويف 
املعز والبقرة إكماله سنتني ودخوله يف الثالثة على األحوط، ويف اإلبل إكماله مخس سنوات ودخوله يف 

السنة السادسة.
ب- ذبح اهلدي الذي ال تتوّفر فيه املواصفات املعتربة يف اهلدي املذكورة مفّصاًل يف كتاب مناسك احلج.

ج- ذبح اهلدي قبل رمي مجرة العقبة على األحوط وجوبًا.
د- الذبح يف ليلة العيد، أو الليالي املتوسطات بني أّيام الذبح )أي: الذبح ليلة احلادي عشر وليلة الثاني 

عشر وليلة الثالث عشر( على األحوط.
هـ- الذبح بالسكني اإلستيل، أو ترك استقبال اهلدي أو التسمية حال الذبح.

و- شراء اهلدي من ماٍل تعّلق به حّق شرعي كاخلمس أو الزكاة.
ز- اإلعتماد على قول مالك الذبائح يف توّفر املواصفات املعتربة يف اهلدي ما مل حيصل اإلطمئنان بصدقه 

على األحوط.
ح- قيام الوكيل بالذبح عن مجاعٍة من دون ان يعنّي لكّل واحٍد منهم شاة حني الذبح.

ط- عدم التصّدق بثلث اهلدي العائد اىل الفقري على األحوط، وللحاّج أن يأخذ وكالة من الفقري يف بلده 
قبل سفره اىل احلّج بالتصّرف بثلث اهلدي العائد اىل الفقري، والتّصرف به كيفما شاء من اإلعراض 

واهلبة وحنوهما.
ثاني عشر:- أخطاء ميكن أن يقع بها احلاّج عند احللق او التقصري:-

أ- أن يقّصر الرجل الصريورة )وهو الذي مل يذهب اىل احلّج سابقًا( بداًل عن احللق، والالزم عليه احللق 
على االحوط وجوبًا.

ب- أن حيلق أو يقّصر احلاّج خارج منى أو يف املكان املشكوك كونه يف منى، وَمن فعل ذلك فعليه ان يبعث 
بشعره اىل منى إن مّتكن من ذلك وإاّل فال شيء عليه.

ج- ان حيلق أو يقّصر احلاّج يف يوم العيد قبل الذبح أو حتصيل اهلدي على االحوط ظّنًا منه أّن احللق او 
التقصري من أعمال يوم العيد فال بد من إتيانهما يف يوم العيد وإن مل حيّصل اهلدي.

د- أن يقصر حاّجان كٌل منهما لصاحبه، والالزم عليهما حينئٍذ أن يعيدا التقصري.
هـ- أن يستعمل احلاّج الطيب او يباشر النساء ظّنًا منه اّنه احّل باحللق او التقصري من كّل ما حرم عليه 
سواء اجلماع أو  بسبب اإلحرام، والالزم عليه اجتناب الطيب حّتى يتّم سعيه وجيتنب النساء مطلقًا – 

سائر االستمتاعات – حتى يأتي بطواف النساء وصالته.
)طواف  اخلمسة  مكة  أعمال  أدائه  عند  احلاّج  بها  يقع  أن  ميكن  أخطاء  عشر:-  ثالث 

الزيارة وصالته، والسعي، وطواف النساء وصالته(.
أ- أن يأتي احلاّج باألعمال قبل إمتام أعمال منى يوم العيد )رمي مجرة العقبة والذبح أو النحر واحللق 

أو التقصري(.
ب- أن يقّدم احلاّج أعمال مّكة اخلمسة على الوقوفني على االحوط لغري املعذورين كالشيخ الكبري الذي 
خياف الزحام واملرأة اليت ختاف احليض واملريض واخلائف على نفسه من دخول مّكة والعجزة وحنو 

ذلك.
ج- أن يأتي النائب يف احلّج بطواف النساء عن نفسه ال عن املنوب عنه، نعم لو تركه النائب فيرتّتب اثره 

– وهو حرمة النساء – على النائب. ال على املنوب عنه.
التمّتع.  عمرة  يف  والسعي  وصالته  الطواف  يف  ُذكرت  اليت  تلك  غرار  على  احلاّج  بها  يقع  أخطاء  د- 

فراجع.
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تذليل الصعوبات

الدماغ جيد صعوبة يف  البشر، ولذلك فإن  له أسلوب مميز، وخيتلف عن أساليب  القرآن  أن  تتلخص يف  إن أكرب صعوبة 

االنسجام مع هذا األسلوب اجلديد.. ولكن مبجرد أن تبدأ باالستماع إىل القرآن، والتفكري يف كل آية تسمعها، وحتاول أن 

املرات، سوف جتد أن دماغك سيتفاعل، ويصبح أسهل عمل  تفهم معاني هذه اآليات، ثم تكرر االستماع عددًا كبريًا من 

بالنسبة لك هو حفظ القرآن!

املداومة على القليل أفضل من الكثري املنقطع

قال رسول اهلل - صلى اهلل عليه وآله وسلم -: )إمنا األعمال بالنيَّات(. وأحب األعمال إىل اهلل أدومها وإن قّل.. فحاول أن 

حتفظ كل يوم القليل، ولكن إياك أن تنقطع عن احلفظ، ألي سبب كان!.. ولتكن نيَّتك أنك حتفظ القرآن، ابتغاء مرضاة اهلل، 

ولتتقرب من اهلل، ولتدرك من هو اهلل.. فمن أحب أن يعرف من هو اهلل، فليقرأ كتاب اهلل تعاىل!.

كيَف حتفظ القرآن من دون معلم؟!

إن النشاط القرآني على كافة مستوياته األدائية من طرق 
من  خترج  إن  البد  والتفسري  والبحوث  والتجويد  اإلقراء 
ذات  العلمي  النهوض  طور  إىل  واحملاكاة  التقليد  طور 
املستوى األدائي العالي الذي يتضمن برامج علمية وأنظمة 
يكون هناك  إن  أي  العلمية  باخلربة  األداء  أكادميية متزج 
منهجية  قواعد  وفق  مدروس  تصور  ذات  علمي  تنظري 
بعد  العملي  التطبيق  دور  يأتي  ثم   , أكادميية  ودراسات 
بالدرجة األساسية  يعتمد  العملي  التطبيق  إن  ذلك بسبب 
املادة  عن  االستغناء  يكن  فال  النظرية  العلمية  املادة  على 
النظرية واالنفراد باملادة العملية لوحدها فينتج قصور يف 
االستيعاب العلمي وتغيب عن األذهان كثري من التصورات 

املطلوب معرفتها من املادة النظرية .
فنجد إن نفس القرآن الكريم جاء أوال على صورة التنظري 
ثم أمر اهلل نبيه حممد بن عبد اهلل )صلى اهلل عليه واله 
بالتطبيق العملي يف مسائل اإلرث وعقود الزواج  وسلم(  
اآليات  هذه  تكن  مل  فلو  اهلل  سبيل  يف  اجلهاد  ومسائل 
يأخذ نصيبه  وكل  اإلرث  نقسم  كيف  ملا عرفنا  التنظريية 
مما ترك الوالدان واألقربون وملا عرفنا كيف جناهد العدو 
واملشركني فنجد القران الكريم عبارة عن مادة نظرية زائد 

مادة عملية ال تغيب الواحدة عن األخرى .
إن هذه األطروحة ترفع مستوى  حتسني التجويد القرآني 

حنو  على  فيها  العلمية  املادة  وأخذت  فقراتها  طبقت  إذا 
اجلد والتخصص وماهي إال مزج متارين الطاقة الصوتية 
لربامج   ( املقامات  سالمل  ومعرفة  التنفسية  والطاقة 
خدمة  يف  وتوظيفها  العامل  يف  الصوتية(  األكادمييات 
القران الكريم لرفع مستوى القراءة وحتسني الصوت وفتح 
احلنجرة على اإلتيان بالطبقات الصوتية العالية كاجلواب 
وجواب اجلواب من خالل إقامة الدورات النموذجية اليت من 
خالهلا يتم اختيار الطلبة األكفاء ذات املواصفات اخلاصة 
اليت تؤهلهم ليكونوا قراء املستقبل، واهم هذه املواصفات 
احلس الصوتي ومتيز األصوات بعضها عن بعض والعشق 
القرآني هلذا اجلانب من األداء التجويدي, إن االهتمام بهذا 
لدينا جمودون علميون حيملون  يّكون  املنهج ودعمه سوف 
مستوى عاليا من األداء التجويدي  ويكونون  على بصرية 
يف الشروع يف العمل القرآني التجويدي حاضرا ومستقبال 

.
إن التطلع إىل املراحل املقبلة هو اعتماد خربات منهجية 
أكادميية ذات برامج متكاملة لتخريج خنب علمية قرآنية 
لدعم  القرآن  جوانب  كافة  يف  اإلبداع  على  قادرة  واعية 
املسرية القرآنية وذلك من اعتماد نفس الطاقات املتوفرة 
ودورات  مبعاهد  والتحاقها  ختصصية  بدورات  وزجها 
الشهادة  على  واحلصول  العلمية  اخلربة  لكسب  خارجية 

الساحة  مستوى  على  أو  عامليًا   بها  املعرتف  العلمية 
اإلسالمية.

 إن الربنامج الذي إعتمدناه هو الطريقة األكادميية اليت 
فبدأنا  معًا  العملي  واجلانب  النظري  اجلانب  على  تعتمد 
بالطاقة التنفسية وعوامل تطوير باعتبارها احد العناصر 
واملنشدين  والقرآنيني  اجملودين  قابليات  تطوير  املهمة يف 
احلسينيني واملسرحيني واملذيعني وخطباء املنرب والرواديد، 

ووضعنا املنهج للعمل القرآني وفق النقاط التالية:
للدورات  املتقدم  للطالب  والصوتية  الفنية  1.املوهبة 

القرآنية.
2.ضبط أحكام التالوة وإتقان خمارج احلرف وصفاتها.

3.تعلم الرموز الصوتية على السلم النغمي والصوتي لكي 
تسهل عميلة قراءة التمارين للطاقة الصوتية.

 وسوف تبقى كل الطاقات مهما بلغت من اإلبداع واملوهبة 
يف  الضروري  التكويين  العنصر  هذا  إىل  ملحة  حباجة 
العمل اإلبداعي)جتويد أو إنشاد وابتهال أو موشحات دينية 
املتنوعة يف  املكونات  ( لدى كل  أو خدمة منربية حسينية 

جماالتها الصوتية والتنفسية.
دار القران الكريم
الشيخ مهدي عبد الرضا اخلزاعي

الربنامج الصوتي األكادميي يف خدمة القرآن الكريم
وسيد الشهداء اإلمام احلسني)عليه السالم(
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جعفر عبد العزيز الصفار 

اآلية  بأريج  املعطر  األمحر  الزهر  بباقات  ُم  أتقدَّ
نعميت  عليكم  وأمتمت  دينكم  لكم  أكملت  املباركة)اليوم 
واليامسني  الرحيان  وأنثر  دينًا(  اإلسالم  لكم  ورضيت 
املعطر بأريج كلمات الوالء »احلمد هلل على إكمال الدين 
أمري  بوالية  وتعاىل  الرب سبحانه  ورضا  النعمة  وإمتام 
املؤمنني عليه السالم«. إىل مقام صاحب العصر والزمان 
األعالم  األمة  علماء  وإىل  الشريف..  فرجه  اهلل  عجل 
ومواٍل  ومؤمنة  مؤمن  كل  وإىل  وحفظهم..  اهلل  أيدهم 

وموالية آلل بيت العصمة عليهم السالم ..
عيد الغدير..عيد الوحدة اإلسالمية وهو عيد االنتماء آلل 
الدين  فيه  يكتمل  الذي  اليوم  وهو  السالم  عليهم  البيت 
وتتم النعمة ويتساوى فيه الغين والفقري والرفيع والوضيع 

ويتصافح اجلميع ومتحى فيه الفوارق الطبقية .
عيد الغدير..هو معاني االفتخار لنا حنن الشيعة الوالئيني 
و  عبريها  نشرت  اليت  احليدرية  الوالية  عبق  حيمل  و 
املتعطشة  القلوب  كل  ليجتذب  الكون  أرجاء  شذاها إىل 
اليت  و  احلائرة  العقول  كل  ليبهر  و  احلق  كلمة  إىل 
تريد من يقودها إىل املنهج احلق و لينتشل كل األيادي 
و  الظالم  أوحال  تنتظر من خيرجها من  اليت  املرفوعة 

زيف الباطل.
عيد الغدير ..هو اليوم الذي أكمل اهلل به الدين يف إقامة 
النيب صلى اهلل عليه وآله عليا أمري املؤمنني علما وأبان 
الكمال  اليوم  وانه  اليوم،  ذلك  ووصايته، فصام  فضيلته 
ويوم مرغمة الشيطان، ويوم تقبل أعمال الشيعة وحميب 
السالم  يأمر جربائيل عليه  الذي  اليوم  آل حممد، وهو 
ان ينصب كرسي كرامة اهلل بإزاء بيت املعمور ويصعده 
مجيع  من  املالئكة  إليه  وجتتمع  السالم  عليه  جربائيل 
أمري  لشيعة  ويستغفرون  حممد  على  ويثنون  السماوات 
املؤمنني واألئمة عليه السالم وحمبيهم من ولد آدم عليه 

السالم .
عيد الغدير..هو اليوم الذي جعله اهلل حملمد وآله وذوى 
الذي يزيد اهلل يف حال من عبد فيه  اليوم  رمحه، وهو 
النار،  ويعتقه اهلل من  وإخوانه  ووسع على عياله ونفسه 

مشكورا  الشيعة  سعي  فيه  اهلل  جيعل  الذي  اليوم  وهو 
الكرب  تنفيس  يوم  وهو  مقبوال.  وعملهم  مغفورا  وذنبهم 
ويوم ختطيط الوزر ويوم احلياء والعطية ويوم نشر العلم 
البشارة والعيد األكرب، ويوم يستجاب فيه الدعاء،  ويوم 
السواد،  ونزع  الثياب  لبس  ويوم  العظيم،  املوقف  ويوم 
ويوم الشرط املشروط ويوم نفى اهلموم ويوم الصفح عن 
مذنيب شيعة أمري املؤمنني. وهو يوم السبقة، ويوم إكثار 
الصالة على حممد وآل حممد، ويوم الرضا، ويوم عيد 
أهل بيت حممد عليهم السالم، ويوم قبول األعمال، ويوم 
طلب الزيادة ويوم اسرتاحة املؤمنني ويوم املتاجرة،ويوم 
التزكية،  ويوم  اهلل،  رمحة  إىل  الوصول  ويوم  التودد، 
تفطري  ويوم  العبادة  ويوم  والذنوب  الكبائر  ترك  ويوم 

الصائمني.
فإذا  بعضا،  بعضكم  يهنئ  التهنئة،  يوم  الغدير..هو  عيد 
من  جعلنا  الذي  هلل  احلمد  يقول:  أخاه  املؤمن  لقي 
السالم،  عليهم  واألئمة  املؤمنني  أمري  بوالية  املتمسكني 
الناس من أهل اإلميان، فمن  التبسم يف وجوه  يوم  وهو 
تبسم يف وجه أخيه يوم الغدير نظر اهلل إليه يوم القيامة 
بالرمحة وقضى له ألف حاجة، وبين له قصرا يف اجلنة 

من درة بيضاء، ونضر وجهه .
روي عن اإلمام الرضا عليه السالم انه قال : إذا كان يوم 
القيامة زفت أربعة أيام إىل اهلل كما تزف العروس إىل 

األضحى خدرها ، قيل : ما هذه  يوم   : قال  ؟  األيام 

ويوم الفطر ويوم اجلمعة ويوم الغدير، وان يوم الغدير بني 
األضحى والفطر واجلمعة كالقمر بني الكواكب.

هذه  يف  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  عن  ذكرناه  ما  إن 
العجالة هو ألف باء من صفاته، وإال فهو يف مقام أعظم, 

صلوات اهلل عليه.
ينص احلديث  »كما  يعلمه  ما ال  الفضل  لعلي من  إن 
البشر  حاول  ومهما  والرسول،  اهلل  إال  الشريف« 
وقد  لذلك،  يصلوا  لن  فإنهم  وتفسريه  علي  معرفة 

تفرق فيه من الناس ما مل يتفرقوا يف غريه بني مبغض 
بغلوه  النار  يدخل  مغال  وحمب  ببغضه  النار  يدخل  قال 
علي  عن  الشافعي  سئل  فقد  الناجية..  الفرقة  وبينهما 
عليه السالم يومًا فقال: ما أقول يف رجل أخفى أعداؤه 
خوفًا  فضائله  أحبابه  وأخفى  وحنقًا،  حقدًا  فضائله 

وخرقًا، فظهر من بني الفريقني ما مأل اخلافقني!!!
ذاك هو علي بن أبي طالب عليه السالم, الذي حيق له 
عندما مسع شخصا حتت منربه يقول إني مظلوم, أن يقول 

له: انك ظلمت مرة, لكين ظلمت عدد املدر واحلصى !!
فسالم اهلل عليك أيها الوصي الرب التقي.. السالم عليك 

أيها النبأ العظيم.. السالم عليك يا وصي رب 
املؤمنني  أمري  يا  عليك  السالم  العاملني.. 
وميتا..  حيًا  طبت  احملجلني..  الغر  وقائد 

بقربك  احلافني  املالئكة  وعلى  عليك  السالم 
الشريف.

عيُد الغدير ..عيُد اهلل األكرب
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1-املصدر االول:  هو ما ورثوه عن رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله من علوم إّما مشافهة أو كتابة ، حيث 
أبي طالب عليه  املؤمنني علي بن  تلقى اإلمام أمري 
العلوم عن رسول اهلل صلى اهلل  السالم الكثري من 
عليه وآله الذي هو بدوره تلقاها عن اهلل عّز وجل 
من طريق الوحي ، فقد روى احلاكم النيسابوري يف 
عباس  ابن  عن  بسنده  الصحيحني  على  املستدرك 
وآله  عليه  أّن رسول اهلل صلى اهلل  عنه  رضي اهلل 
قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد املدينة 

فليأت الباب .
صحيح  حديث  هذا   (  : النيسابوري  احلاكم  قال 

اإلسناد ومل خيرجاه ( )1(
عن  بسنده  الصحيح  جامعه  يف  الرتمذي  وروى 
اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليه السالم 
دار  أنا   (  : وآله قال  أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

احلكمة وعلي بابها ( )2(
الصدوق رمحه اهلل  الشيخ  الشيعة روى  ومن طرق 
أّنه  السالم  عليه  الصادق  اإلمام  عن  بسند صحيح 
قال : ) عّلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله عليًا عليه 

السالم ألف باب يفتح كل باب ألف باب()3( 
بسند  اهلل  رمحه  الصدوق  رواها  أخرى  رواية  ويف 
موثق عن ذريح احملاربي أّنه قال : )مسعت أبا عبد 
اهلل عليه السالم يقول : حنن ورثة األنبياء ، ثم قال 
: جلل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله على علي عليه 

السالم ثوبًا ثم عّلمه ألف كلمة كل كلمة يفتح ألف 
كلمة ( )4( 

أمري  اإلمام  عن  الطاهرين  األئمة  سائر  وورث 
املؤمنني عليه السالم ما ورثه من علم عن رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله، ففي اخلرب الصحيح الذي رواه 
طريق  ومـن  الدرجات  بصائر  يف  الصفار  العالمة 
مسلم  بن  حممد  عـن  الكايف  يف  الكليين  العالمـة 
نزل  يقول:  السالم  عليه  جعفر  أبا  )مسعت   : قال 
برمانتني  وآله  عليه  جربئيل على حممد صلى اهلل 
من اجلنة فلقيه علي عليه السالم فقال له : ما هاتان 

الرمانتان ؟
قال : أّما هذه فالنبّوة ، ليس لك فيها نصيب ، وأّما 
عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  فلقها  ثم   ، فالعلم  هذه 
وآله فأعطاه نصفها وأخذ نصفها رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله ثم قال : أنت شريكي فيه وأنا شريكك 
فيه ، قال : فلم يعلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
حرفًا إاّل عّلمه عليًا عليه السالم ثم انتهى ذلك العلم 

إلينا ثم وضع يده على صدره ( )5( 
بصائر  كتابه  يف  الّصفار  احلسن  بن  حممد  وروى 
عن  يسار  بن  الفضيل  عن  صحيح  بسند  الدرجات 
كّنا  لو  إّنا   (  : قال  أّنه  السالم  الصادق عليه  اإلمام 
نفيت الناس برأينا وهوانا لكّنا من اهلالكني ، ولكّنها 
علم  وأصول  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  آثار 
الناس  يكنز  كما  نكتنزها   ، كابر  كابر عن  نتوارثها 

ذهبهم وفّضتهم ( )6(
اإلمام  عن  اجلعفي  جابر  عن  صحيح  بسند  وروى 
كّنا  لو  واهلل  )يا جابر  قال  أّنه  السالم  عليه  الباقر 
 ، اهلالكني  من  لكّنا  برأينا  حّدثنا  أو  الناس  حندث 
ولكّنا حندثهم بآثار عندنا من رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله يتوارثها كابٌر عن كابر ، نكنزها كما يكنز 

هؤالء ذهبهم وفضتهم ( )7(
ويف رواية أخرى صحيحة رواها بسنده عن أبي يزيد 
حممد  بن  جعفر  اهلل  عبد  أبي  اإلمام  عن  األحول 
نفيت  كّنا  لو  إّنا   (  : قال  أّنه  السالم  عليه  الصادق 
آثاٌر  ولكّنها  اهلالكني  من  لكّنا  وهوانا  برأينا  الناس 
من رسول اهلل و أصول علم نتوارثها كابٌر عن كابٍر ، 

نكنزها كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم  )8( . 
العالمة  اإلسالم  ثقة  رواها  صحيحة  رواية  ويف 
 (  : قال  قتيبة  عن  بسنده  الكايف  كتابه  يف  الكليين 
مسألة  عن  السالم  عليه  اهلل  عبد  أبا  رجل  سأل 
فأجابه فيها ، فقال الرجل : أرأيت إن كان كذا وكذا 
ما يكون القول فيها ؟! فقال له : مه ، ما أجيبك فيه 
من شيء فهو عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ، 

لسنا من أرأيت يف شيء ( )9( 
اإلمام  عن  صحيح  بسند  الصدوق  الشيخ  وروى 
السالم  الباقر عليه  أبيه  السالم عن  الصادق عليه 
عاّمًا  وعلمًا  علمًا خاصًا  تعاىل  إّن هلل   (  : قال  أنه 
عليه  يطلع  مل  الذي  فالعلم  اخلاص  العلم  فأّما   ،

مصادر علم األئمة )عليهم السالم ( 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد لل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف اخللق أمجعني ، حممد وآله الطيبني الطاهرين.

إّن األئمة اإلثين عشر الطاهرين من أهل البيت عليهم السالم أعلم الناس مطلقًا مبعارف الشريعة اإلسالمية الغراء وأحكامها وتعاليمها ، وبالقرآن 

الكريم وتفسري آياته وبيانها ومعانيها ، وكانوا أيضًا على علم واطالع على الكثري من احلقائق وعلى معرفة بعلوم خمتلفة كالعلوم السياسية واإلقتصادية 

واإلجتماعية والصحية والتارخيية وغريها ، بل إنهم أخربوا ببعض األمور اليت ال سبيل إىل العلم بها إاّل طريق الغيب ، ومل يذكر لنا التاريخ أّن واحدًا 

منهم عليهم السالم تتلمذ على يد واحٍد من العلماء من سائر الناس ، فعلمهم بكل ذلك علم لدني مستمد من خالل طرق عديدة وهي :
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مالئكته املقربني وأنبياءه املرسلني ، وأّما علمه العام فإّنه علمه الذي أطلع عليه مالئكته 
املقربني وأنبياءه املرسلني،وقد وقع إلينا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ()10(

كما انتقلت إليهم جمموعة من الكتب والصحف واألوعية تتضمن علومًا خمتلفة ورثوها عن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وأمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليه السالم ، فقد أخرج 
العالمة الكليين يف الكايف والعالمة الصفار يف بصائر الدرجات كالهما عن أبي بصري 
بسند صحيح أّنه قال ان اإلمام الصادق عليه السالم قال له : ) يا أبا حممد إّن اهلل عّز 
وجل مل يعط األنبياء شيئًا إاّل وقد أعطاه حممدًا صلى اهلل عليه وآله ، قال : وقد أعطى 
حممدًا مجيع ما أعطى األنبياء ، ومنها الصحف اليت قال اهلل عّز وجل : )ُصُحِف ِإْبَراِهيَم 

َوُموَسى( )11( قلت : جعلت فداك هي األلواح ؟ قال : نعم )12( . 
وروى العالمة الصفار يف بصائر الدرجات وثقة اإلسالم العالمة الكليين يف الكايف بسند 
صحيح عن أبي عبيدة احلذاء قال : ) سأل أبا عبد اهلل بعض أصحابنا عن اجلفر فقال: 
هو جلد ثور مملوء علمًا ، فقال له : فاجلامعة ؟ قال : تلك صحيفة طوهلا سبعون ذراعًا 
يف عرض األديم مثل فخذ الفاجل فيها كل ما حيتاج الناس إليه ، وليس من قضية إاّل وهي 
فيها حتى إرش اخلدش . قال : فمصحف فاطمة ؟ فسكت طوياًل ثم قال : إّنكم لتبحثون 
عّما تريدون وعّما ال تريدون ، إّن فاطمة مكثت بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله مخسة 
وسبعني يومًا ، وكان دخلها حزن شديد على أبيها وكان جربائيل عليه السالم يأتيها فيحسن 
عزاءها على أبيها ويطيب نفسها وخيربها عن أبيها ومكانه ، وخيربها مبا يكون بعدها يف 
ذريتها ، وكان علي يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة ( )13)وللكالم بقية يف العدد الالحق 

ان شاء اهلل.
________________

)1( املستدرك على الصحيحني 137/3 حديث رقم : 4637 . 
)2( اجلامع الصحيح للرتمذي »سنن الرتمذي« 637/5 حديث رقم : 3723 .

بسند صحيح   286 الدرجات صفحة  بصائر  يف  الصفار  ورواه   648 اخلصال صفحة   )3(
أيضًا. 

)4( اخلصال صفحة 650 – 651 .
)5( بصائر الدرجات صفحة 289 ، الكايف 163/1 . 

)6( بصائر الدرجات صفحة 284 . 
)7( بصائر الدرجات صفحة 285 . 
)8( بصائر الدرجات صفحة 284 . 

)9( الكايف 58/1 . 
)10( التوحيد صفحة 138 . 

)11( األعلى : 19 . 
)12( الكايف 225/1 ، بصائر الدرجات صفحة 156.
)13( الكايف 241/1 ، بصائر الدرجات صفحة 174 .

www .imamhussain .org/mubalgh
الديين التبليغ  الدينية-شعبة  الشؤون  قسم 

حديث: )من كنت مواله فعلي مواله( مشهور متواتر ُيعرف 
حبديث املواالة، وقد قاله النيب )صلى الل عليه واله( بعد 
رجوعه من حجة الوداع يف الثامن عشر من شهر ذي احلجة 
العاشرة من اهلجرة، يف موضع يقال له  السنة  احلرام، يف 
حديث  وهو  واملدينة،  مكة  بني  موضع  وهو  خم،  غدير 
بن  علي  املؤمنني  ألمري  عظيمة  فضيلة  على  يدل  عظيم 
أبي طالب)عليه السالم( ، ومنقبة باهرة مل ينلها غريه من 
صحابة رسول الل ، بل إن هذا احلديث دال على أفضلية 
هو  أنه  وعلى  الصحابة،  من  عداه  من  على  املؤمنني  أمري 

املتعني للخالفة بعد رسول الل  دون غريه.
واملراد باملوىل يف احلديث هو الولي، وهو القائم باألمر األوىل 
بالتصرف، كقوهلم: ولي الطفل، وولي املرأة وولي الدم، فال 
يراد بالولي إال األوىل بالتصرف؛ ألن هذا هو املعنى املتبادر 
أن  الولي، وملا ورد يف كثري من طرق احلديث  عند إطالق 
النيب   قال: أيها الناس، ألسُت أوىل بكم من أنفسكم؟ قالوا: 
بلى يا رسول الل. قال: فمن كنت مواله فعليٌّ مواله. )سنن 
حه األلباني يف صحيح سنن ابن ماجة  ابن ماجة 43/1. صحَّ
حبان  ابن  صحيح   .370/4 حنبل  بن  أمحد  مسند   .26/1
إسناده  قال:   331/4 الصحيحة  األحاديث  سلسلة   .375/15
وقال:   104/9 الزوائد  جممع  الشيخني.  شرط  على  صحيح 
بن خليفة  الصحيح غري فطر  ورجاله رجال  البزار  رواه 
وهو ثقة. املستدرك 110/3، قال احلاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ومل خيرجاه. وسكت عنه الذهيب. خمتصر 
إحتاف السادة املهرة ج 9 ح 7483، 7485، قال البوصريي يف 

األول: رواه إسحاق بسند صحيح(.
والنتيجة أن حديث املواالة يدل بوضوح على خالفة أمري 
مقام  أن  سيما  وال  فصل،  بال  الل  رسول  بعد  من  املؤمنني 
ألمري  ثبتت  إذا  فإنه  اخلالفة،  مقام  من  أعظم  الوالية 
وهي   ، الل  لرسول  الثابتة  العظمى  الوالية  هذه  املؤمنني 
املقدمة على والية اإلنسان على نفسه، ثبتت له  الوالية 
ال  السنة وغريهم  أهل  فإن  القطعية،  باألولوية  اخلالفة 
يدعون خللفائهم ـ بدءًا من أبي بكر وانتهاًء بآخر خلفائهم 

ـ مثل هذه الوالية، واحلمد لل رب العاملني.

من كنت مواله

 فعلي مواله
الشيخ علي آل حمسن 
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العطاء احلسيين

دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية
 تقيم املسابقة القرآنية الفصلية ملشروع األلف حافظ

القرآنية  نشاطاتها  الكريم  القرآن  دار  بدأت 
بفتح دورة خامت األنبياء )صلى اهلل عليه وآله( 
حلفظ القرآن الكريم، حيث ضمت يف بدايتها 
الطاهر  اجلوار  بركات  ومن  طالبا،   )20(
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  الشهداء  لسيد 
احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  تقدمه  وما 
املقدسة من دعم وتشجيع توسعت تلك الدورات 
ممن  والطالبات  الطالب  من  املئات  لتحتضن 

يسعون ليكونوا من محلة كتاب اهلل العزيز.
وكان ذلك ضمن مشروع قرآني كبري يعد األول 
من نوعه يف العراق وهو مشروع األلف حافظ 

للقرآن الكريم.
انطلقت  القرآني  املشروع  هذا  أطار  ويف 

الذين  فيه  املشاركني  للطلبة  القرآنية  املسابقة 
)1500( حافظ وحافظة  أكثر من  بلغ عددهم 
يف كربالء املقدسة وباقي احملافظات حيث بلغ 
كامـــال  القرآن  أمتوا حفظ  الذين  الطلبة  عدد 
لباقي  احلفظ  ويتفاوت  وطالبة  طالبا   )80(

ترشيح  مت  املسابقة  وخالل  املشاركني  الطلبة 
يف  للمشاركة  وطالبة  طالب   )200( واختيار 
املسابقة اليت ستقام يف بداية العطلة املدرسية 

يف الصحن احلسيين الشريف.

جامعة الكوفة حتتفي بافتتاح أوىل دوراتها القرآنية
 ضمن املشروع القرآنّي للجامعات العراقية

احتفت جامعة الكوفة بافتتاح أوىل دوراتها 
للجامعات  القرآني  املشروع  يف  القرآنية 
العراقية، الذي تبنته دار القرآن الكريم يف 

العتبة احلسينية املقدسة. 
شعار  حتت  جاء  الذي  احلفل  يف  وشارك 
لطلبة  القرآني  الوعي  تعميق  أجل  )من 
الكريم  القرآن  دار  من  وفد  جامعتنا(، 
فضال  واملثقفني،  األساتذة  من  وجمموعة 

عن احلضور املتميز ألساتذة جامعة الكوفة 
وطلبتها، وقد افتتح احلفل بآٍي من الذكر 
احلكيم، ثم قراءة لسورة الفاحتة على أرواح 
شهداء العراق، وجاءت بعدها كلمة لرئيس 
اجلامعة الدكتور عقيل عبد احلسني الذي 
الطلبة  تثقيف  »ضرورة  على  فيها  أكد 
بالثقافة القرآنية، وأن يشمل هذا املشروع 
كون  العراقية«،  اجلامعات  كّل  القرآني 

ورسالته  لإلسالم  دستورا  الكريم  القرآن 
السماوية.

ثّم تلتها كلمة الدكتور سامل جاري الذي مثل 
وفد دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية 
املقدسة قائاًل: »لقد أولت دار القرآن الكريم 
من  القرآنية  الثقافة  بنشر  كبريا  اهتمامًا 
والدورات  املشاريع  هذه  مثل  تفعيل  خالل 
املبارك  املشروع  القرآنية، وخصوصًا هذا 
الذي انطلق من جامعيت كربالء وأهل البيت 
)عليهم السالم(، وهو اليوم يف طريقه حنو 

بقية اجلامعات العراقية«.
القرآن  دار  وفد  قدم  احلفل  ختام  ويف 
جامعة  لرئاسة  تقديرية  شهادة  الكريم 
الكوفة، فيما كّرمت األخرية وفد الدار بدرع 
اجلامعة تثمينا لدور دار القرآن الكريم يف 
رفد احلركة القرآنية وإجناحها يف البالد.
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العطاء احلسيين

شتى  يف  القرآنية  لدوراتها  امليدانية  زياراتها  خالل 
احملافظات العراقية، زارت جلنة املتابعة والتقييم التابعة 
املقدسة إحدى  العتبة احلسينية  الكريم يف  القرآن  لدار 
احلافظات املنتميات  للدورات القرآنية من قضاء القرنة 
يف  جراحية  عملية  إجرائها  بعد  البصرة،  حمافظة  يف 
ترأسها  اليت  اللجنة  قدمت  وقد  العراق،  خارج  القلب 
حالتها  على  واطلعت  عينية  هدايا  الطائي  علي  الشيخ 

الصحية. 
وقالت احلاجة بلقيس عبد الوهاب:  سأبقى إن شاء اهلل 

احلياة،  قيد  على  دمت  ما  الكريم  القرآن  أحفظ  تعاىل 
وسأبقى منتمية لدورات دار القرآن الكريم ألّنها انطلقت 

من مرقد اإلمام احلسني )عليه السالم( .
الكريم  القرآن  لعدم حفظها  متأسفة جدًا  بأنها  وتابعت 
يف مرحلة الشباب اليت تتسم باحليوية والنشاط، ولكنها 
القرآن  دورات  شكلت  بعدما  حفظه  على  اليوم  مصرة 

الكريم حافزًا ومشجعًا هلا . 
يذكر أّن احلاجة بلقيس حفظت تسعة أجزاء من القرآن 

الكريم خالل انتمائها للدورة ومبدة عشرة أشهر.

أكرب حافظة للقرآن الكريم يف مشروع األلف حافظ 
مصّرة على حفظ كتاب الل العزيز 

تقرير: علي اجلبوري

املستوى  رفيع  فرنسي  وفد  املاضي،  األسبوع  املقدسة،  احلسينية  العتبة  زار 
للمراقد  العمرانية  املنجزات  على  لإلطالع  كربالء؛  حمافظ  السيد  يرافقهم 
املقدسة ومن ثم عقد االتفاقيات االقتصادية لتطوير واقع اخلدمات يف كربالء.

وضّم الوفد الفرنسي الذي كان يف استقباله عدد من مسؤولي العتبة احلسينية، 
كال من وزير التجارة الفرنسي )لو لوشي( وسفري فرنسا يف بغداد )دني غوير( 

مع عدد من املهندسني واالستشاريني ووسائل إعالمية فرنسية.
بالوفد  املقدسة  للعتبة  العامة  األمانة  مستشار  الكمالي  طالل  األستاذ  ورحب 
ومكانته  وعظمته  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  عن  حديثه  مبتدئًا  الزائر، 

الكبرية.
وقال الكمالي: »عندما ميسك الفنان ويرسم لوحته يعمل على أن يقرأها ويفهمها 
العامل باختالف ألوانه وطوائفه لكي تكون هذه اللوحة عاملية، ولقد كان اإلمام 
احلسني )عليه السالم( من خالل موقفه املشّرف يف هذه البقعة الطاهرة رسالة 
ولغة لكل البشرية، حتى نلتمس اليوم كيف خّلد على مر السنوات واأليام بعدما 

أصبح رمزا للتضحية والفداء«. 
وأضاف، »نتمنى خالل زيارتكم أن تستلهموا هذه املعاني السامية اليت محلها 
سيد الشهداء )عليه السالم( واليت تشرتك فيها مجيع البشرية«، مشريًا إىل 
أّن »مرقد اإلمام احلسني )عليه السالم( أصبح مركز استقطاب عاملي وإشعاع 
فكري، حيث يزوره املاليني من الزائرين سنويًا ليستلهموا من عطائه وعظمته«. 
ودعا الكمالي يف ختام حديثه، الوفد الفرنسي إىل »ضرورة زيادة النشاطات 
االقتصادية واالستثمارية يف مدينة كربالء املقدسة، مضيفًا بأّن »كربالء مدينة 

اجلميع وترّحب بكل زائريها الوافدين إليها«.

وزير التجارة الفرنسي: 

بالدي فخورة جدًا لوقوفها مع العراق يف جتربته الدميقراطية
للوفد  كربالء  أهالي  الستقبال  الكبري  امتنانه  عن  الفرنسي  التجارة  وزير  أعرب  فيما 
الفرنسي وعلى حفاوة الضيافة األصيلة، قائاًل: بأّن »فرنسا فخورة ألنها تقف دائمًا جبانب 

العراق يف بناء اقتصاد حديث ولديها ثقة كبرية مبستقبله والعملية الدميقراطية فيه«. 
العراق  إىل  للمجيء  االستثمارية  شركاتنا  طلب  يف  نتأخر  »لن  بالقول،  حديثه  وتابع 
واالستثمار يف كربالء هذه املدينة املقدسة اليت تعد منطقة حيوية لالستثمار والتجارة«، 
حبسب قوله، من جهته قال حمافظ كربالء، آمال الدين اهلر يف تصرحيه لـ )األحرار(: 
»تأتي هذه الزيارة لزيادة النشاطات االقتصادية املتبادلة بني البلدين، وكان لنا اليوم اجتماع  
مع الوفد الزائر واخلاص بتنفيذ مشاريع تطوير شبكة الطاقة الكهربائية يف احملافظة، 
فضاًل عن إنشاء اخلط السريع للخطوط احلديدية«، وأضاف بأّن »حمافظة كربالء سائرة 

حنو جذب الشركات االستثمارية العاملية لتطوير الواقع اخلدمي«.
ُيذكر إّن مدينة كربالء املقدسة تعد بوابة عاملية الستقطاب الشركات االستثمارية اليت 
تقدم مشاريعها لتطوير الواقع اخلدمي واالقتصادي يف املدينة، إال أن بعض فقرات قانون 
املسؤولني احملليني يف  الواقع حبسب  أرض  على  تنفيذها  دون  العراقي حتول  االستثمار 

كربالء.

العتبة احلسينية املطهرة تستقبل وفدًا فرنسيًا رفيع املستوى
 واألخري يعلن عن اتفاقيات اقتصادية
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تقرير: حسني النعمة

خدمة لزوار اإلمام احلسني )عليه السالم( وتوفريا ألفضل 
ما يرجتى هلم، كان ألقسام العتبة احلسينية املقدسة بوادر 
األعمال  أفضل  تقديم  يف  تصب مجيعها  ومتنوعة  حثيثة 

والنشاطات للزائرين.
من بني هذه األقسام قسم الصيانة املستمر العطاء بشعبه 
ومما  العام،  طيلة  واإلسالة  وامليكانيكية  املدنية  الثالث 
موّثقة  القسم  إجنازات هلذا  من  »األحرار«  رصدته جملة 
هذا  خالل  أجنزت  باألعمال  اخلاصة  الصور  من  بعدد 
العام، واليت صرح عنها املشرف على قسم الصيانة احلاج 

كريم االنباري:
1- عمل ونصب قواطع )ستل ستيل( بني الرجال والنساء 
لعام  والتاسع  الثامن  الشهر  الشريف خالل  احلرم  داخل 

.2011
حسني(  )يا  كلمة  عليها  مثبت  رايات  وخياطة  فصال   -2
بقياس ) 2,4 × 1,5م( وبعدد 350 راية شهريًا ليتم بيعها يف 

قسم اهلدايا والنذور .
3- تبديل اإلطار اخلشيب لباب قبلة حرم اإلمام احلسني 
بإطار جديد من االستل  تآكله وقدمه  بعد  )عليه السالم( 

ستيل والذي أضاف رونقًا ومجالية للباب.
4- عمل كرفانات بكامل حمتوياتها من تأسيسات صحية 

وكهربائية ومفروشات. 
بالكامل  السالم(  )عليه  اإلمام احلسني  تأهيل متحف   -5
)عارضة  الباترينات  وعمل  تصميم  األعمال  حيث مشلت 
القطع األثرية( وشبابيك اخلشب الداخلية وطالء جدران 
املتحف وعمل القواطع األملنيوم وعمل غرفة ستيل لشبيه 
صندوق فاطمة الزهراء ) عليها السالم( وعمل السقوف 

الثانوية اخلاصة باملتحف ونصب األبواب الفضية اليت مت 
عرضها يف املتحف وعمل حمجر مدخل املتحف وغريها 

العديد من األعمال األخرى اليت أجنزت.
بياض( حلرم  )البلوك  الكاذبة  اجلدران  وطالء  تثبيت   -6
اإلمام احلسني )عليه السالم( لتغطية مظهر جدران احلرم 
وحلني وصول املرمر اخلاص جبدران احلرم وشارف العمل 

على االنتهاء.
مت  اليت  واألبنية  العقارات  من  العديد  وترميم  تأهيل   -7
احلسينية  العتبة  يف  املتعددة  األقسام  قبل  من  استغالهلا 

املقدسة.
8- إعادة تطبيق الكاشي الكربالئي لعدد من مداخل أبواب 

أواوين الصحن الشريف وبأوقات خمتلفة.
9- عمل اجملرى اخلاص بتصريف املياه )الساقية( والذي 
على  يشارف  والعمل  الشريف  احلسيين  بالصحن  حييط 

االنتهاء.
10- صيانة وطالء بشكل دوري ومستمر للنافورات احمليطة  

حبرم اإلمام احلسني )عليه السالم( .
11- نصب وربط خزانات ماء على سطح احلائر احلسيين 
الشريف وبسعة خزن كبرية يف الشهر الثامن لعام 2011.

12-  نصب حمطتني لتصفية املاء الـ )R.O( على طريق 
املاء  وإنتاج  توزيع  ومتابعة  اإلشراف  مع  االشرف  النجف 
منها على املواطنني األوىل مت نصبها وإنتاج املاء الصاحل 
م(   18×  18( قياسه  يبلغ  مسقف  عمل  مع  منها  للشرب 
الثاني  الشهر  يف  )324م2(  مبساحة  األرضية  وصب 

واألخرى يف الشهر السابع لعام 2011.
املنتشرة  الكهربائية  األسالك  وتسليك مجيع  تنظيم   -13
أن  بعد  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  وحرم  على سطح 
كان انتشارها بشكل عشوائي وغري منظم ومتت يف الشهر 

األول لعام 2011.
14- بناء مقربة الشيخ الشهيد عبد الزهراء الكعيب )قدس( 
الواقعة يف مقربة كربالء القدمية واليت مشلت بناء سور 
حييط باملقربة وتغليف األرضية بالشتايكر )املقرنص( مع 
عمل السقوف الثانوية ونصب شبابيك جلدران املقربة ومت 

ذلك يف الشهر التاسع لعام 2011.
15- نصب مع إعادة تأهيل وصيانة براد ماء كبري )براد 
اخليمة( يف شارع حبيب )عليه السالم( بعد نقله من موقعه 
السابق بني باب السالم وباب الكرامة بسبب أعمال توسعة 

احلائر احلسيين الشريف يف الشهر السابع لعام 2011.
سفري  مبجمع  املتعلقة  اخلدمية  األمور  كافة  اجناز   -16

احلسني الطيب.
17- يف أيام الزيارات تهيئ مجيع الكوادر يف القسم للقيام 
بأعمال خدمة زائري اإلمام احلسني )عليه السالم( وذلك 
بعد نصب الكرفان اخلاص بتوزيع وجبات مضيف اإلمام 

احلسني )عليه السالم( .
اإلمام  حرم  أبواب  ملدخل  املرايا  وتركيب  تفصيل   -18
لعام  الثالث  الشهر  يف  ومتت  السالم(  )عليه  احلسني 

.2011
والبالغ  األنبياء  خامت  قاعة  جلوس  مقاعد  دومشة   -19

»األحرار« ترصد اجنازات قسم الصيانة يف العتبة احلسينية املقدسة لعام 2011م
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للعتبة احلسينية  العامة  الكوفة بكتاب »شكر وتقدير« إىل األمانة  وجّهت جامعة 
أقامته  الذي  الكشفي  خمّيمها  يف  للمشاركني  خدماتها  تقديم  يف  معها  لتعاونها 

األسبوع املاضي.
العتبة املقدسة:  أبو دكة مسؤول قسم اخلدمية اخلارجية يف  وقال احلاج حممد 
»تثمينًا لنشاطاتنا املقدمة يف مدينة كربالء وبقية احملافظات األخرى، بعثت رئاسة 
تزويد  بعد  احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة  وتقدير  شكر  بكتاب  الكوفة  جامعة 

القسم للجامعة مبنشآت صحية متنقلة مت استخدامها يف خميم كشفي للطلبة«.
وتابع، بأّن »املنشآت الصحية حتتوي على محامات متطورة مت االستفادة منها يف 
املخّيم الكشفي الذي أقامته اجلامعة ملدة سبعة أيام«، مبينًا بأّن »العتبة احلسينية 

وخاصة  وخارجها،  املدينة  داخل  واجملانية  املختلفة  خدماتها  تقديم  على  تعمل 
للمؤسسات واملراقد واملقامات املقدسة يف العراق«.

من جهة ثانية، أوضح أبو دكة بأّن »قسم اخلدمية اخلارجية يف العتبة املقدسة عمل 
على تقديم خدماته إىل احلجيج املتوجهني للديار املقدسة، حيث مت توفري منشآت 
صحية متطورة يف مفرق )النخيب ـ االخيضر( بالتعاون مع جملس حمافظة كربالء 
احلجيج  لألخوة  وممتازة  جيدة  خدمات  »قدمت  قوله  وحبسب  واليت  املقدسة«، 

ونالت استحسانهم ومثنوا اجلهود املبذولة من قبل العتبة احلسينية املقدسة«.

قسم اخلدمية اخلارجية بالعتبة احلسينية
 يقدم خدماته جلامعة الكوفة وحجيج بيت الل احلرام

لعام  الثالث  الشهر  يف  ذلك  ومت  مقعدا(   350( عددها 
.2011

واألعمال  والرفوف  القواطع  عمل  يتم  عام  كل  يف   -20
األخرى اخلاصة مبعرض مهرجان ربيع الشهادة الدولي.

21- صيانة دورية ألضرحة احلرم الشريف.
تعبئة  حملطة  الكاز  بتبديل  اخلاصة  املنظومة  نصب   -22
وقود العتبة احلسينية املقدسة يف احلي الصناعي ومت ذلك 

يف الشهر الرابع لعام 2011.
الرئيسية  البوابات  طالء  وإعادة  دورية  صيانة   -23

واحملجرات املؤدية لإلمام احلسني )عليه السالم( .
األمانات  وكرفانات  النساء  تفتيش  كرفانات  عمل   -24

والكيشوانيات ومت ذلك بأوقات خمتلفة.
25- فصال وخياطة ونصب رايات الداللة اخلاصة بطريق 
يف  ذلك  ومت  راية   )600( عددها  بلغ  واليت  حسني(  )يا 

الشهر اخلامس لعام 2011.
يف  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  املكتبة  جتهيز   -26
مكتبة  الـ)20(  على  عددها  زاد  مبكاتب  بابل  حمافظة 
يف  ذلك  ومت  للمكتبة  وتأهيل  ترميم  ألعمال  باإلضافة 

الشهر السادس من عام 2011.
27- نصب التكيات والثريات اخلاصة بها داخل الصحن 
الشريف يف أوقات الوفيات والوالدات امليمونة ألهل البيت 

)عليهم السالم( ويتم ذلك بأوقات خمتلفة.
الرايات  وتطريز  خبياطة  الصيانة  قسم  يتشرف   -28
اخلاصة بقبة اإلمام احلسني )عليه السالم( وقبب املخيم 

احلسيين الشريف وقبة التل الزينيب.
29- جتهيز قطع الثلج جلميع احتياجات العتبة احلسينية 

املقدسة وزائريها الكرام.

30- بيع الثلج على املواطنني وبسعر رمزي ومدعوم طيلة 
فصل الصيف.

31- حفر األرضية السابقة للصحن الشريف مع اإلشراف 
واملتابعة اليومية على إعادة تطبيق املرمر ألرضية وجدران 

الصحن واحلرم الشريف.
اليت  األخرى  اخلدمات  من  العديد  األعمال  هذه  وغري 
)عليه  احلسني  اإلمام  لزائري  خدمة  اجنازها  يتطلب 

السالم(.
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ــــــــــــوُم الــــغــــديــــر مبناسبِة مولد اإلمام علي الهادي )عليه السالم( ي

»مالكون إاَل ِمن عطايا جودهم«
باليِد  عــلــيــنــا  جــــــادوا  مـــا   َ ولــنــعــم 

مؤكدي   ِ النجاة  إىل   ُ السبيل   ُ فهم 

ـــــي شـــهـــدت ُ حبــبــكــم لـــــأوَحـــــد ِ  إن

بـــأمحـــِد  زاد  ثـــــم   ً عـــلـــيـــا  واىل   

 ِ حـــاســـد  أو   ٍ مــــــراوغ  كــــلَّ   ُ ـــبـــذت  ون

ـــوددي  ت وعــشــقــتــكــم ْ عــشــقــا يــفــوق ُ 

حـــتـــى كــــــأن مـــســـامـــعـــي كـــاجلـــلـــمـــدِ  

 ِ املــــوعــــد  عـــنـــد   ُ يـــفـــوز   َ احملـــــب  إنَّ 

 ِ املـــولـــد  يف   ٍ َ حمــمــد  ذكــــر  تــنــَس  ال 

مفنِد  كــــَل   َ ــــس  وان  ِ ـــواليـــة  ال عــهــَد 

قـــْل لــلــكــواكــبِ  غـــــادري ثـــم أرقـــدي 

 ِ لــتــســُجــد   ِ ــي  ــعــل ال  ُ وتـــنـــزلـــت رســــل 

ــــــــورى مل يــــولــــد ِ  لــــوالكــــم كــــــان ال

نهتدي  كــي   ْ والئــكــم   َ درب  ولــزمــنــا 

سيدي  ـــا  ي  ْ شــخــصــكــم   ُ ــاهــد  ــع ن ــــا  إن

ــنــيب حمـــمـــدِ   ــل فـــابـــعـــث دمــــوعــــكَ  ل

 ِ املـــــــورد   ِ لـــيـــوم  نــهــجــا   ْ والـــيـــتـــكـــم 

أنـــتـــم مـــــالذ ُ قـــلـــوبـــنـــا عـــنـــد الـــغـــِد 

تغتدي   ِ الــســحــابــة  مــثــل   ْ وبــغــريكــم 

كالفرقد   تــكــن  تــرعــاهــا  شــئــت   ْ إن 

حمــمــد ِ  ِ آل   ِ بـــذكـــر  الــــوجــــود  إن   

جودهم عــطــايــا  ِمــــن  إاَل  مـــالـــكـــون 

آلـــه  ــــع  م  ٍ ســـبـــيـــل حمـــمـــد   ْ ــــزم  ــــال ف

الــعــظــيــم مـــن السما الـــنـــور  أيـــهـــا  يـــا 

حـــــبـــــلٌُ تـــــــدىل لـــــأنـــــام فــــأيــــكــــمْ 

ــركــت ُ كـــَل ضــاللــةٍ  ِمـــن أجــلــكــم ْ  وت

أمساءكم  جـــوارحـــي  فـــوق   ُ ونــقــشــت 

بتشيعي   جـــارحـــا   ً قــــوال  ومســـعـــت 

 ٍ حمــمــد   ِ آلل   ٍ ســـر  عـــن   ُ فــكــشــفــت 

اللظى  مــن  النجاة  شئت  إذا   ْ فاعلم 

عـــــٍرْج عــلــى اهلـــــادي الــنــقــي جُمـــــِددًا 

بـــيـــومـــه ِ  نــــــــورٌُ تــــعــــاىل لـــلـــســـمـــاء ِ 

ـــرُا ومــــبــــاركــــاُ  ـــطـــه ـــــــــَد الـــنـــقـــي م ُوِل

ــن نــــورهِ   الــعــلــي ُ وجـــودكـــم ْ م شـــاء َ 

لربنا  شــــاكــــريــــن  ـــا  ســـجـــدن ـــى  حـــت

بوالئنا    ْ ـــم  ـــورك ن  ُ نــتــبــع   ُ ســنــظــل 

 ُ عـــلـــيـــكـــم  األمـــــــــور  ـــعـــســـرت  ت وإذا 

بعهدتي    ُ الــعــظــيــم  ــم  ــل ــع ال أيـــهـــا  يـــا 

قـــــرآنـــــِه   يف  الل  كـــــهـــــوف  أنـــــتـــــم 

بكم   إال  صــــلــــواتــــنــــا  تـــكـــتـــمـــل  ال 

بيانها    اجلـــلـــيـــل  عـــنـــد  أعـــمـــالـــنـــا 

ــيــهــم بــتــلــهــفٍ   قــــولــــوا الــــصــــالة عــل

احلاج عباس الناصري

يوم الغدير جتلت مشسه وبدا 
      منها النهار وطار الصبح بالوسن 

فازداد فيه ذوو االبصار تبصرة
        وازداد فيه نفاقا عابد الوثن

يوم به خطب املختار متكئا
على احلدايج يف خم على علن   

يا امة اخلري هذا الوحي ينبئين
اني سأرحل والكرار خيلفين  

اني سأرحل ال ناٍو على سفرٍ  
لكنما الروح تنوي اهلجر للبدن  

من كنت مواله هذا الشهم سيده
     أنعم مؤسال يف وطأة احملن

هو اخلليفة بعدي ال ينازعه
   ثوب اخلالفة اال من يكذبين

نص من اهلل يف تبليغ بيعته
   ان مل ابلغ فأني غري مؤمتن

فواجيب ان أؤدي كلما وردت
به اإلرادة واملوىل سيعصمين  

اخي ووارث علمي منجز عدتي  
      قاضي ديوني وصهري والد احلسن

اخو الوقائع لوال سيفه اندثرت 
   معامل الدين واآليات والسنن

ال تنكروا احلق عن ضغن وموجدة
فليس ضائر حق كيد مضطغن  

قالوا مسعنا وقد أديت ممتثال
  وحي االله وأصغى كل ذي اذن

حتى الغدير وما ضمت جوانبه
من األراك وما يف اخلبث من ُدُمنِ   

والوحش والطري واآلكام قد شهدت
فضال عن الناس واالقطار واملدن  

ان ابن عمك اوىل الناس كلهم
باالمر نصا فما يف االمر من غنب  

يا حسرة الدين ملا انفض موقفهم
   بعد الغدير وعاد القوم للوطن

حتركت يف نفوس القوم شنشنة
     قدمية العهد توريها يد االحن

واصبحوا بعد فقد املصطفى فرقا
        كأمنا ذلك التبليغ مل يكن

فكان ما كان مما لست جتهله
  وصريوا الدين من عز اىل وهن
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حسن  حممد  الشيخ  ابن  حمسن  الشيخ  هو 
أبو احلب  الشيخ حمسن  الشهري  الشاعر  ابن 
عام  املقدسة  كربالء  يف  والدته  كانت  الكبري، 
1305 وهي ذاتها السنة اليت تويف جده احملسن 

الكبري فيها وكأن فيهما قال الشاعر:
رأيـت بين الدنيا كوفدين كلما    

                  تـرحل وفـد حلَّ يف إثره وفد
فـكل جيد السري عنها وحنوها    

            فيمضي بذا نعش ويأتي بذا مهد
مع  وتفاعل  نشأة كرمية،  أبيه  ونشأ يف ظالل 
أجواء بيئته العلمية واألدبية، حتى تسنم الذرى، 
قصبات  وحاز  والعلى  اجملد  مراقي  وتسلق 
السبق واجملد واخللود وطبقت شهرته احملافل 
األكابر  بنان  لشخصيته  وأشار  واألندية، 

واالجالل يف عاملي األدب واخلطابة.
افتتح مسريته الدراسية بدراسة املقدمات على 
فقرأ  كربالء  يف  احلوزة  أساتذة  وبعض  أبيه 

ثم اجته  والبالغة،  والعروض  النحو والصرف 
املنربية واألدب احلسيين يغرتف  الثقافة  إىل 
بيئته  منابع  وينتهل من  أبيه وجده،  مناهل  من 
وموطنه بانيًا جمده اخلطابي على أساس متني 

خطيبًا  انطلق  حتى  واألدب  والوعي  العلم  من 
عليه  ازدمحت  طموحًا،  حمبوبًا  مجاهرييًا 
أحناء  من  الدعوات  عليه  وتوالت  الطلبات، 

العراق وأقطار اخلليج وغريها.
الفكرية  األنشطة  من  العديد  يف  شارك 
عالية،  وهمة  متوثبة  بروح  واألدبية  والثقافية 
وأقدم متوثبًا لتقديم خدماته الثقافية واألدبية 
عن طريق مساهمته يف تأسيس مجعية )ندوة 
الشباب العربي( اليت تأسست يف كربالء عام 
قصائده  بعض  ونشر  عمادتها  وتوىل  1941م 
من  كثري  له  نشرت  كما  )الندوة(  جبريدة 
القصائد  غرر  األخرى  واجملالت  الصحف 

العصماء.

كانت وفاته يف شهر ربيع األول سنة 1369هـ، 
مقربته  إىل  الرؤوس  على  جثمانه  ومحل 
)عليه  العباس  الفضل  أبي  روضة  اخلاصة يف 

السالم(.

من شعره ما حتدث عن لسان حال السيدة أم 
كلثوم )سالم اهلل عليها( عند دخول الشام وهي 

ختاطب مشرا.
وأعـظم  شـيء أن ربة خدرها 

                    تـمّد  إلـى أعـدائها كّف سائل
تـقول لـشمر والـرؤوس أمامها   

                وقد أحدقت بالسيب أهل املنازل
فلو شئت تأخري الرؤوس عن النسا   

                  وإخـراجها من بني تلك احملامل
لـيشتغل الـنّظار عـنا فـإننا   

                    خـزينا مـن النظار بني القبائل

الشيخ حمسن أبو احلب احلفيد
من سرِي أدباء كربالء 

صاحب الشيباني

هذي مجوعك سيدي ونشيدها ملك العقول 

ملصيبة عزت على قلب البتول 

جاءت لتحيي ذكريات إمامها احلر األصيل 

جاءت تعرب بالدموع وقد عال هاماتها حزن مهول 

جاءت وبني ضلوعها نبض القلوب وحرارة األمل الطويل 

ما خاب ذو أمل سعى سعيا وهمته الدليل 

ما خاب من صحب احلسني وعرتة البيت اجلليل 

مهما أرادوا أن ينالوا منك يا خري دليل 

فلتشهد الدنيا بأنك البطل النبيل

وبقى الفرات بعدك سيدي حممر ظمآن خجول

كانت سيوف الشرك حتجب بينكم مل تنثن لسيوفها أو أن متيل

الذل يف قمم اجلبال مهانة والعز يف موت الشريف مجيل

مجوٌع عشقت البشرية
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حتت
 اجملهر

يف  وردت  اليت  الشهداء  امساء 
بعض االختالف بني ما وردت يف 
زيارة الناحية املقدسة والزيارة 
الرجبية بسبب التصحيف هذه 
االمساء مع املرجح من االختيارات 

حيث وضعنا حمل التصحيف او االختالف بني معقوفني :
مالك  بن  )جوير(  جوين    ، احلضرمي  )و(  عمر  بن  )بشري(  بشر 

الضبعي
جندب بن حجري )حجر( اخلوالني ، جبلة بن علي )عبد اهلل( اخلوالني،  
احلجاج بن يزيد )زيد( السعدي ، حيان )حسان( بن احلارث السلماني 
االزدي، زيد بن ثبيت القيسي: ورد يف الرجبية )بدر بن رقيط(.  زهري 
بن بشر اخلثعمي - من املرجح أنه متحد مع )زهري بن سليم االزدي( 
املرجح  من  اجلعفي  معقل  بن  )يزيد(  زيد   ، االقبال  نسخة  حسب 
احتاده مع الرجبية يف )منذر بن املفضل اجلعفي(، سيف بن مالك 
ورد يف الرجبية: )سفيان بن مالك(،  سعيد موىل عمر بن خالد ورد 
يف الرجبية: )موىل عمر بن خلف(،  سيف بن احلارث بن عبد بن 

يع  سر
الزيارة: شبيب  ورد يف 

شاكر  موىل  شوذب  سريع،   بن  احلارث  بن 
قرظة  بن  )عمر(  عمرو  شاكر(،  موىل  )سويد  الرجبية:  يف  ورد 

االنصاري،  عمران بن كعب االنصاري. ورد يف الرجبية: )عمر بن أبي 
كعب(، عمرو )عمر( بن ضبيعة الضبعي ورد يف الرجبية: )ضبيعة 
بن عمر(،  عبد اهلل بن زيد بن ثبيت القيسي. ورد يف الرجبية: )عبد 
اهلل بن بدر بن رقيط(،  عبيد اهلل بن زيد بن ثبيت القيسي. ورد يف 
)عبد(  بن عبد اهلل  مالك  رقيط(،  بن  بدر  بن  اهلل  )عبيد  الرجبية: 
يف  اجلابري(  اهلل  عبد  بن  )مالك  مع:  متحد  )اجلابري(  سريع  بن 

الرجبية، عمر بن عبد اهلل )أبو مثامة( الصائدي.
عبد    ، بن خلف(  )عمرو  الرجبيد:  الصيداوي. يف  خالد  بن  عمار 
ورد يف  الذي  أنه  االرحيب. يرجح  الكدن  بن  بن عبد اهلل  الرمحان 
واسم  االسم  االزدي( الحتاد  بن عبد اهلل  الرمحان  )عبد  الرجبية: 

االب.

امساء الشهداء )عليهم السالم( بني زيارة الناحية املقدسة والرجبية

مفهوُم اإلمامة
إعداد / عدنان آل حييى املوسوي

لرئاسة مجاعة  يتصدى  من  وكل  الرئاسة،  اللغة:  اإلمامة يف 
يسمى ) اإلمام( سواء كان يف طريق احلق أو الباطل، وقد أطلق 
مصطلح ) أئمة الكفر( يف القرآن الكريم على رؤساء الكفار، 
وأطلق على من يقتدي به املصّلون ) إمام مجاعه(، واإلمامة يف 
العامة الشاملة على  مصطلح علم الكالم عبارة عن: الرئاسة 
الدينية  األبعاد واجملاالت  وقيادتها يف مجيع  األمة اإلسالمية 
والدنيوية. وإمنا ذكر كلمة ) الدنيوية( ألجل التأكيد على سعة 
ميدان اإلمامة وجماهلا وإال فان تدبري القضايا الدنيوية لألمة 
وإدارتها  اإلسالمية 
من  جزء 
ين  لد ا

اإلسالمي وهذه الرئاسة والقيادة يف رأي الشيعة، إمنا تكون 
أي  يكتسب  وال  تعاىل  اهلل  قبل  من  كانت  لو  فيما  شرعية 
شخص مثل هذا املقام اصالة ) ال نيابة( إال إذا كان معصومًا 
ومنزهًا من  اإلسالمية  واملعارف  األحكام  بيان  عن اخلطأ يف 
كل  ميتلك  املعصوم  اإلمام  إن  الواقع  ويف  واملعاصي  الذنوب 
مناصب النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( سوى النبوة والرسالة 
وكما إن أحاديثه حجة يف بيان احلقائق والتشريعات واألحكام 
واملعارف اإلسالمية، فكذلك جتب إطاعة أوامره وأحكامه يف 
خمتلف القضايا احلكومية، ومن هنا يتبني إن اختالف الشيعة 

وأهل السّنة يف موضوع اإلمامة يدور حول ثالث مسائل.
األوىل: البد من نصب اإلمام وتعيينه من قبل اهلل تعاىل.

الثانية: البد وان ميلك اإلمام العلم املوهوب له من اهلل وان يكون 
مصانًا عن اخلطأ.

الثالثة: البد وان يكون معصومًا عن املعصية.
ومن الواضح إن العصمة ال ختتص باإلمامة وذلك ألن فاطمة 
معصومة،  كانت  الشيعة  باعتقاد  السالم(  )عليها  الزهراء 
السالم(  عليها   ( إن مريم  كما  اإلمامة  مقام  ولكنها ال متتلك 
كانت متتلك مقام العصمة وميكن أن يكون هناك من بني 
أولياء اهلل من بلغ مثل هذا املقام وان مل 

نّطلع عليهم واإلنسان املعصوم ال يتيسر التعرف عليه إال من 
طريق التعرف اإلهلي.

اهلل  قام  وقد  اهلي،  منصب  اإلمامة  بأن  تعتقد  إذن  فالشيعة 
تعاىل بهذا التعيني بواسطة نبيه )صلى اهلل عليه واله وسلم(، 
له من  السالم( خليفة  )عليه   ً عليا  املؤمنني  أمري  عندما عني 
من  خلفاء  أوالده  من  إمامًا  عشر  احد  وعني  مباشرة،  بعده 
بعده، ولكن أهل السّنة يعتقدون بأنه وبعد بوفاة النيب )صلى 
من  اإلمام  تعيني  مهمة  للناس  أوكل  قد  وسلم(  واله  عليه  اهلل 
بعده بل صّرح بعض كبار علماء أهل السنة انه لو سيطر احد 
الناس وأمسك بزمام أمورهم، فتجب على  بقوة السالح على 

اآلخرين إطاعته. 
 ) األحكام السلطانية أبو يعلى ، ترمجة ) السواد األعظم( ألبي 

القاسم السمرقندي(.
بعيدًا  املوضوع  البحث يف هذا  الضروري على كل مسلم  ومن 
املذهب  اكتشاف  يف  جهده  يبذل  وان  وعصبية  تقليد  كل  عن 
احلق والدفاع عنه وان نضع نصب العني املصلحة العامة للعامل 
اإلسالمي وان يتجنب أتباع املذاهب املختلفة التفرقة والصراع 
املالئمة ألعداء  الظروف  وتوفر  الطريق  اليت متهد  والتناحر 
اإلسالم من اجل حتقيق أطماعهم والوصول ملآربهم اجلهنمية. 
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احسن الظن بعد التجربة

مؤهالُت اخللود

م/ إيضاٌح

الظن احلسن هو من الصفات احلسنة واليت تعرب عن طيبة نفس حمسن الظن بالناس واملعلوم يف الشارع االسالمي البناء على عدالة املسلم اال اذا ظهر 
منه ما خيدش العدالة ولكن يف بعض االحيان يكون هنالك افراط يف حسن الظن فيدفع املرء عواقب حسن ظنه مشاكل مما قد يولد ردة فعل معاكسة 
ومتشنجة لديه فيسيء الظن بكل من له عالقة معه وهذا الرد املتشنج هو سليب واالفضل ان خيضع كل من له عالقة معه وال يعلم عنه شيئا يف جتارب 

حياتية مع التحفظ بان ال يسيء او خيدش كرامة االخر ومن بعد ذلك ليحكم هل يسيء الظن ام حيسنه .
وهو  يسري  انتبه اىل شخص  فقري يسري خلفه فبدأ يتحدث مع نفسه ان هؤالء املتسولني جلوجون يتبعون من يسالونهم حاجة وال يرتكونهم اال اذا حصلوا 
على ما يريدون ، وهو يف هذه االثناء ينظر بطرف عينه اىل اخللف فيلمح ان الرجل ال زال يتبعه وفجأة نادى عليه يا سيد من رخصتك ، فالتفت اليه 

قلمي املتوا�سعبشكل مشمئز ومتشنج ما بك ؟ عفوا حمفظتك سقطت منك وحلقُتك العيدها اليك .

الــعــدد:
التاريخ: 

 58
306

13 ذو احلجة 1432هـ 
املوافق 10/  ت�سرين الثاين  2011م

إىل / القارِئ الكريِم

البحث  عن معنى اخللود  يأخذنا حنو تواريخ واهبة  سخية  امساء الشهداء )عليهم السالم( بني زيارة الناحية املقدسة والرجبية
من  وجودها  تستمد   اليت  للحياة   األمثل  املعنى   متنحنا 
..ويبقى سالما   املوت   على  يكرب  الذي  املميز   الفعل  الق  
ترتل القلوب  معناه  حضورا يسخر الفكر والشعور لقراءة 
مسات  هذا الوجود احملمدي وسرية نهضة احلسني )عليه 
اإلميانية  عناصره  بكل  الكامل  اإلنسان  ثورة  السالم(  
اإلصالح  يعنيه  ما  بكل  املصلح  األخالقية..سرية  ومؤهالته 
بربه  املؤمن  عليا.. سرية  وانصاف وصفات  من حق وجندة 
الذي حوى بني جنبيه كل ما حتتوي عليه كلمة اإلميان الذي 
أراده اهلل عز وجل...هذا الرمز اإلنساني  الذي حترك فيه 
الضمري والشعور احلق للقيام بواجب مل يكن ليتخلى عنه أو 

يقصر يف أدائه ... 
إنسان  نهضة  الظلم  على  وثورته  لإلصالح  نهضته  فكانت 
أن  من  أفضل  عمل  وأي  األنانية  عن  بعيد  الغي  من  منزه 
حييي اإلنسان قلوبا ميتة ويبدل الظلم عدال.. احلسني )عليه 
السالم( هو اإليثار واإلميان بعينه كجده وأبيه عليهما السالم..

فكانت سريته امتدادا لرسالة وسرية جده املصطفى )صلى 
اهلل عليه وآله( ويف كفاحه ال يقل ثباتا وعزما عن أبيه علي 
أمري املؤمنني )عليه السالم(...احلسني كلمة حق كلمة طيبة 

املثال  فهو  السماء  يف  وفرعها  ثابت  أصلها  طيبة  كشجرة 
...فقد  للخلود  األمسى  واملثال  املعاندين  أنوف  رغم  املؤمن 
وليس يف   الروح  اخللود حسينيا يف  يكون  كيف  العامل  علم 
فرع شجرة يف قاع حبر تبتلعه األفعى ...فلذلك جنده مطمئن  
النفس  مثابرا حمتسبا  يسعى ليعلم الناس من خالل سريته 

وجهاده الثورة ضد الظلم والسعي للحرية. 
عادة  الشهادة  إمنا  فحسب  عليه  مقصورة  الشهادة  ليست 
أهل البيت عليهم السالم فهم سلسلة دماء أريقت على أرض 
الشهادة فأنعشتها وأنبتت طهرا وطيبا استمرا مع استمرار 
الزمن..حيث أصبحت ذكرى احلسني )عليه السالم( تقام يف 
موالني  السالم(  )عليه  البيت  أهل  فيه من حميب  مكان  كل 
أحيوا  السالم(  )عليه  لقوله  للحق.. وهذا حتقيق  مناصرين 
تعاىل يف  إلرادته  وحتقيق  أمرنا  أحيا  من  اهلل  رحم  أمرنا 
إمتام رسالته على األرض يف قوله: ليظهره على الدين كله 

ولو كره الكافرون.
وقضية  السالم(  )عليه  احلسني  مببدأ  يستخف  من  وكل 
بالدين  واستخف  الباطل  أزر  فقد  واستمرارها  عاشوراء 
حسني  قال:  الذي  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  املرسلني  وبسيد 
مين وأنا من حسني وقال: احلسن واحلسني إمامان قاما أو 

قعدا وال شك أن من كان معارضا لقضية عاشوراء فهو ظهري 
لإلثم والظلم والعدوان ومبارز مبعصية النيب األكرم )صلى 
احلسني  حلرب  خرجوا  الذين  كمثل  مثله  وآله(  عليه  اهلل 

)عليه السالم( وقتاله..
أترجو أمة قتلت حسينا؟

شفاعة جده يوم احلساب!!
عز  اهلل  طاعة  من  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  فطاعة 

وجل..
 )من يطع الرسول فقد أطاع اهلل(   

وأولي  الرسول  وأطيعوا  اهلل  أطيعوا  آمنوا  الذين  أيها   )يا 
األمر منكم(

كما أن النيب األكرم )صلى اهلل عليه وآله( يقول: أنا وأهل 
بييت شجرة يف اجلنة وأغصانها يف الدنيا فمن متسك بنا 

اختذ إىل ربه سبيال..
ومهما كان ويكون فإن أصحاب احلق سائرون على منهجهم 
السالم(  )عليه  احلسني  جامعة  تزال  وال  عاشوراء  بإحياء 
تتسع طوال وعرضا تأبى أن تتوقف ولن تتوقف وستستمر 
كره  ولو  نوره  يتم  أن  إال  اهلل  ويأبى  الزمن..  باستمرار 

نور السراج الكافرون.   
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الحكومُة االلكترونية 

عقوُق الوالدين.. وآثارها الحياتية

هذا احللم الذي يراود اجلميع وكأنه صعب التحقيق وبعيد املنال ال سيما وانه يقضي على كثري من حاالت الفساد اإلداري واملالي بل وخيتزل اسلوب ترويج 
املعامالت اليت اصبحت من خملفات القرون الوسطى .

املستمسكات االربعة والصور وتأييد السكن القاسم املشرتك لكل املعامالت بل واصبح الطلب عليها ضرورة ملحة واكثر من نسخة للمستمسك الواحد وجيب 
املواطن  السنة سيصبح هلا حساب خاص من دخل  املواطن على مدار  للمعامالت اليت جيريها  امللون  ان يكون ملونا فلو قمنا جبمع مصاريف االستنساخ 

العراقي 
املستمسكات املطلوبة للتسجيل يف جامعة كربالء هي املستمسكات االربعة وبنسختني ، هوية وجنسية االب واالم ملونة /2، بطاقة السكن ملونة بنسختني 
،التموينية ملونة بنسختني وثيقة التخرج األصلية ومستنسخة ملونة ، البطاقة املدرسية ، بطاقة االمتحان ، الفحص الطيب ، ست صور ملونة ، فايل نايلون 

عدد /2 تأييد سكن ، كفالة وكفيل ،ويف الغرب يطرقون بابك ليمنحوك ما حتتاجه من وثائق رمسية هوية جواز وغري ذلك . 

حييى صاحل الزريف
أوصى عبد اهلل بن جعفر ابنته وهي تزف فقال : يا بنية إياك والغرية فإنها مفتاح الطالق، وإياك   •
واملعاتبة فإنها تورث البغضاء، وعليك بالزينة والطيب واعلمي إن أزين الزينة الكحل وأطيب الطيب املاء 

) النظافة والطهارة(.

وصية أب البنته

عبد الستار جابر الكعيب

الكبائر،  من  الوالدين  عقوق  إن  املعلوم  من 
الولد  إساءة  وهو  اجلميل  جحود  هو  والعقوق 
الرب  خالف  وإيذائهم  الفعل  أو  بالقول  لوالديه 
الوالدين  خصوصًا  الرحم  صلة  ترك  وان  بهم، 
عقوق هلم، حيث قال اهلل تعاىل ) فال تقل هلما 
أف وال تنهرهما – وكذلك – واخفض هلما جناح 
الذل من الرمحة ( وهذه اآليات الكرمية إشارة 
إىل ترك كل ما يبغضهما أو يكسر خاطرهما يف 
عمل ما أو قول فيه خشونة يتأثر بها الوالدان، 
باستعمال ما  األبناء  حيث أوصى اهلل عز وجل 
والشفقة  والرمحة  والتذلل  الرفق  من  أمكن 

واحلنان. 
وعلى األبناء أن يعلموا بأن اهلل سبحانه وتعاىل 
عنها،  لنهى  أف  كلمة  من  العقوق  أدنى  يرى  لو 

)عليه  اهلل  عبد  أبي  عن  شعيب  بن  يعقوب  عن 
السالم( قال: ) إذا كان يوم القيامة كشف غطاء 
من أغطية اجلنة فوجد رحيها من كانت له ريح 
من مسرية مخسمائة عام إال صنف واحد، قلت 
من هم؟ قال العاق لوالديه، وعنه )عليه السالم( 
ومن ينظر إىل أبويه نظر ماقت هلما وهما ظاملان 
له مل يقبل اهلل صالته( والذي ال تقبل صالته ال 

تقبل أعماله مجيعًا ألنه صاحب ذنب كبري. 
ولو تأملنا قول اإلمام الصادق )عليه السالم( يف 
وعرفنا  إحسانا(  وبالوالدين   ( تعاىل  اهلل  قول 
)عليه  إمامنا  فيقول  اإلحسان  هو  ما  جيدًا 
تكلفهما  ال  وان  صحبتهما  حتسن  أن  السالم( 
كانا  وان  إليه  حيتاجان  مما  شيئًا  يسأالك  أن 
مستغنني وان ضرباك فقل هلما غفر اهلل لكما 
وال متل عينك من النظر إليهما إال برمحة ورأفة 
يدك  وال  فوق أصواتهما  ترفع صوتك  وال  ورقة 

فوق أيديهما وال تقدم قدميهما.
وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  األكرم  والرسول 
حيذر ويقول: ) إياكم وعقوق الوالدين، من أصبح 
إىل  مفتوحان  بابان  له  أصبح  ألبويه  مسخطًا 
النار ( وعن الرضا )عليه السالم( قال: حرم اهلل 
التوفيق  ملا فيه من اخلروج من  الوالدين  عقوق 
لطاعة اهلل تعاىل والتوقري للوالدين وجتنب كفر 
النعمة وإبطال الشكر، وما يدعو إىل قلة النسل 
وانقطاعه ملا يف العقوق من قلة توقري الوالدين 

والعرفان حبقهما. 
اهلل  )صلى  الرسول  حبديث  هذا  قولي  واختم 
عليه واله وسلم( من بر والديه زاد اهلل يف عمره 
أفضل  من  الرب  إن  لعمرك   ( يقول:  والشاعر 

التقى – وان عقوق الوالدين عظيم(.
مل   – الوالد واستوصي به  : ) أكرم  وآخر يقول 

يوص  اهلل قومًا أن يعق(.
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حسنني الشاجلي

حجر  واملضطرب  السوي  السلوك  حتديد  عملية  تشكل 
أن  غري  النفسية،  بالصحة  املتعلقة  املهن  األساس جلميع 
هذا التحديد حبد ذاته ليس باألمر السهل، وحنن يف حياتنا 
نستخدم  شخص  أي  سلوك  على  حنكم  وعندما  اليومية، 
معايري خمتلفة، منها ما هو معيار شخصي نابع عن قياس 
بأنه سوي  ألنفسنا  نراه حنن  ما  وفق  اآلخرين  تصّرفات 
أو غري سوي، ومنها ما هو معيار اجتماعي، نستمده من 
معايري  النفس  علماء  ويستخدم  وقيمنا،  وعاداتنا  تربيتنا 
أخرى كذلك تقوم على أسس علمية مستخدمني يف ذلك 

التشخيص القائم على االختبارات النفسية.
وإذا ما انتقلنا إىل سلوك األطفال، فإن احلكم على السلوك 
السوي أو املضطرب للطفل يزداد تعقيدًا بسبب الطبيعة 
اخلاصة لسلوك األطفال املتعلقة مبراحل النمو، حيث قد 
السلوكيات يف مرحلة ما طبيعية، وتصبح يف  تبدو بعض 
أحيانًا وأمناط  الكبري  وللتشابه  مرحلة أخرى غري ذلك، 
نتيجة  تعد  اليت  السلوك  وأمناط  السوية،  غري  السلوك 
األطفال  عند  العنيف  اللعب  )كسلوك  العمرية  للمرحلة 

الذكور(.
مع  املرتابطة  املعايري  على  نعتمد  أن  ميكننا  عام  بشكل 
على  ذلك  يف  معتمدين  السلوك،  على  احلكم  يف  بعضها 

املالحظة واملقارنة:

1 ـ السن:
قد يبدو سلوك طفل ما يف مرحلة من مراحل السن غري 
سوي، ولكن إذا ما ظهر يف مرحلة أخرى فقد يبدو سويًا، 
فحني يبكي طفل يف عمر الثالثة بسبب عدم حصوله على 
يصدر  حني  أما  طبيعيًا،  ذلك  نعترب  فإننا  حلوى،  قطعة 
فإننا  عشرة  اخلامسة  سن  يف  طفل  عن  نفسه  السلوك 

نعترب ذلك غري سوي.

2 ـ املوقف الـذي يظـهر يف السلوك :
الـسلوك حمددًا  الذي يظـهر فيه  أو اإلطار  املوقف  يعترب 
السوي،  غري  أو  السوي  السلوك  حمددات  من  مهـمًا 
فالسـلوك الذي قد يبدو لنا مسـتهجنًا قد ال يصبح كذلك 
وقد  السلوك،  هذا  فيه  ظهر  الذي  املوقف  حللنا  ما  إذا 
الشخص  وجد  الذي  املوقف  على  عادية  فعل  رّدة  نعتربه 
مثاًل-  من عمره-  العاشرة  يرفض طفل يف  فعندما  فيه، 

السلوك  هذا  يبدو  فقد  آخر،  لطفل  حلوى  قطعة  إعطاء 
أنانيًا للوهلة األوىل، ولكن إذا ما حللنا املوقف وأدركنا ملاذا 
يرفض الطفل ذلك فقد يصبح سلوكه عاديًا بالنسبة لنا، 
إذن فما يبدو يف حلظة معينة سلوكًا مضطربًا قد يبدو يف 

حلظة أخرى سلوكًا سويًا.
األطفال  سلوك  اضطرابات  الكامنة خلف  األسباب  تتنوع 
بدءًا من مشاعر الغرية واإلحساس باإلهمال إىل مشاعر 
خلف  الكامنة  األسباب  إمجال  وميكن  األمن،  فقدان 

اضطرابات السلوك عند األطفال يف النقاط التالية:
1- الغرية من والدة أخ جديد يف األسرة.

أو  املدرسة  تبديل  بسبب  باألمن  اإلحساس  فقدان   -2
بسبب  أحدهما  غياب  أو  الوالدين  انفصال  أو  السكن، 

السفر... وغري ذلك.
بالطفل  االعرتاف  وعدم  بالطفل  األهل  اهتمام  نقص   -3
على  احلصول  إىل  دائمًا  حيتاج  فالطفل  بإجنازاته،  أو 
اعرتاف األهل به من خالل ما ينجزه من أعمال حتى إن 
كانت من وجهة نظرنا حنن الكبار غري كاملة، وعلينا عدم 

التقليل من أهمية ما ينجزه من أعمال أو التبخيس بها.
4- احلث الزائد على اللزوم للطفل من أجل اإلجناز من 
قبل األهل، وغالبًا ما تكمن عوامل ال شعورية خلف ذلك 
من األب أو األم عندما يرغبان بأن حيقق هلما ابنهما ما 

عجزا هما عن حتقيقه.

املشاكُل السلوكية لأطفال ) طفلي سوي أم مضطرب( ؟

انَه طفلك عن السخرية واالستهـزاء
حينما كان األطفال يلعبون يف احلديقة دخلت إحدى 
اخلادمات وهي جتر عربة طفل معوق فسخر منه 
وبكى  الطفل  ذلك  تأمل  آخرون،  واستهزأ  البعض 
الكسيح  شكله  قصدت  واإلشارات  اإلمياءات  ألن 

وإعاقته اليت تأصلت داخله كجرح ونقص.
بها  مير  اليت  املواقف  من  وغريه  املوقف  هذا 
أوالدنا وردود أفعاهلم الال أخالقية تدل على أنهم 
السلوك  إىل  ترشدهم  صاحلة  تربية  يرتبوا  مل 
ضرورة  إىل  واألمهات  اآلباء  أنبه  وهنا  الصاحل، 
حتى  وتأكيدها  األبناء  نفس  يف  الفضائل  غرس 

تالزمهم مدى احلياة.

ومن أهم هذه الفضائل احرتام الناس والتغاضي 
األبناء  من  الكثري  فإن  ونقائصهم،  عيوبهم  عن 
عناصر  كانوا  وهلذا  وتهذيب،  تأدب  دون  تركوا 
الناس  إيذاء  يف  تتمادى  واألدب  األخالق  سيئة 
واحتقارهم والتنبيه على عيوبهم سواء يف حضورهم 
بالناس  الدين عن السخرية  أو غيابهم، وقد نهى 
يف قوله تعاىل: )وال يسخر قوم من قوم عسى أن 

يكونوا خريًا منهم( احلجرات: 11.
ال  اليت  الوضيعة  النفس  رذائل  من  فالسخرية 
تتورع عن استصغار الناس والتكرب عليهم وإيذائهم 
باهلمز واللمز إىل عيوبهم ونقائصهم، وقد يشب 

الطفل وهو على هذه الصفة الذميمة فيهتك عيوب 
وعثراتهم  نواقصهم  ويظهر  وعوراتهم  املؤمنني 
ليضحك اآلخرون ويبتغي القربة يف قلوبهم حتى 

لو كان على حساب آالم اجملروحني.
فلو ردع اآلباء واألمهات أبناءهم وعاقبوهم على هذا 
قد  وأنهم  عواقبه  إىل  وأرشدوهم  البغيض  الفعل 
ًيبتلون بنفس بالء الشخص املهان فإنهم سيلجمون 
ألسنتهم وميتنعون عن السخرية ويغضون طرفهم 
فسيكونون  متادوا  إن  ألنهم  اآلخرين،  عيوب  عن 

منبوذين ومكروهني يتحاشى الناس صداقتهم.
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

العتق

 من النار 

تعبري  النار هلو  بالعتق من  التعبري  إن 
بليغ، يشعر ) بفداحة ( اخلطب الذي 
يعيشه العبد وإن مل يستحضر تفاصيل 
ذلك اخلطب الفادح.. فإّن َطَلب العتق 
مملوك  عبد  وكأنه  اإلنسان  ُيشعر 
للجحيم، مبقتضى العقود الالزمة اليت 
معصية  فكل  الرقية..  هذه  له  أوجبت 
مبثابة عقد ) عبودية ( بينه وبني النار، 
ترسّخت  كلما  العقود  كثرت  وكلما 
معاملة العبودية، إذ يبيع نفسه للنار كل 
يوم مرات ومرات مؤكدّا بذلك إصراره 
هلذه  حّل  وال  القاتلة..  املبايعة  على 
امللك   ) بتدّخـل   ( إال  امللزمة،  املعاملة 
فسخًا  األمور  أزّمـة  بيده  الذي  القهار 
وإبراما، كالسلطان الذي يفسخ العقود 

الالزمة مبقتضى سلطنته املطلقة. 

السيد حسن النقيب يف كربالء  له صداقات مع كثري من األدباء ، أمثال الشاعر الشيخ جواد بن كاظم اهلر الذي عاتب 

السادة آل النقيب بهذين البيتني ؛ وذلك ألّنهم مل يدعوه لوليمة يف بعض أعراسهم ، والبيتان هما :

ُكُم      عن طبيٍخ دسٍم يف األكِل حُيمْد أنـسـيتم سـادتـي  هـرَّ

أم  عـملتم بـالذي قـيل  بنا      عند  أكّل اللحِم إّن اهلّر  ُيطرْد

فما كان من السيد النقيب إاّل أن كافأه مبنحة مالية سخية عوضًا عن الوليمة .

حكاية كربالئية

تدقيق املشاركة
اختيار املشاركة اليت تصلح للنشر ختضع 
املشاركة  فكرة  حيث  من  التدقيق  من  لكثري 
وانها غري مقتبسة من كتابات اخرين ، واالهم الدقة 
يف ضبط اآليات القرآنية واالحاديث النبوية ، اما ان 
اختار جمموعة احاديث لالئمة االطهار عليهم السالم 

وارساهلا كمشاركة بامسي فاننا نهمل اغلبها .

مشاركة لطيفة 
بعثت لنا االخت مريم بهذه املشاركة اللطيفة 

* لو ضربت طفال ضربة خفيفة وأنت »توخبه« لبكى.. 
ولو ضربته ضربة أقوى وأنت »متازحه« لضحك..

اجلسدي..   األمل  من  إيذاء  أشد  النفسي  األمل  ألن   *
الكلمة جترح!
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من اأجمل م�ساجد ماليزيا .. م�سجد كوال كاجن�سار

بدري الغزالي احللي

إن لتوحيد اهلل سبحانه وتعاىل مراتب :
1- التوحيد يف الذات ويعين إن اهلل سبحانه 

وتعاىل واحد ال نظري له ، فرٌد ال مثيل له.
2- التوحيد يف الصفات ومعناه إن صفات اهلل 

سبحانه وتعاىل عني ذاته ال زائدة عليه.
مجيع  إن  ومعناه  األفعال  يف  التوحيد   -3
األفعال هي هلل سبحانه وتعاىل وان كانت عن 
طريق العلل واألسباب مثل الشمس واإلشراق 

والنار واإلحراق.
العبادة  إن  ومعناه   : العبادة  يف  التوحيد   -4
ال تكون إال هلل وحده وغري اهلل مهما بلغ من 
الكمال ال جيوز عبادته بأي شكل من األشكال، 
نؤكد هذا املعنى من التوحيد وهو التوحيد يف 
العبادة يف صلواتنا اليومية حيث نقول ) إياَك 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  أمرنا  وقد  هذا  نعُبُد( 
بعبادته ونهانا عن عبادة غريه يف كتابه اجمليد: 
قال تعاىل ) يا قْوِم اعُبدوا اهلل ما لكم من إله 

غرُيُه( سورة األعراف -59-.
وقال تعاىل : ) إّن هذه أمتكم اّمة واحدة وأنا 

ربُّكم فاْعُبدونِ ( سورة األنبياء آية – 92-.

مراتُب التوحيدأقواٌل خالدة

مت بناؤه يف 
العام 1917 

ويقع يف 
مدينة  كواال 
كاجنسار 

بوالية برياك

أيهما أعلى درجة العفو أم التسامح؟
- العفو أعلى درجة الن العفو يقرتب باملقدرة ولكن
التسامح قد يقرتب بالضعف وقد يتسامح اإلنسان

مكرها ولكنه ال يعفو إال إذا كان راضيا.
***

ما الفرق بني اإلصرار والعزمية؟
اإلصرار ضيف عابر والعزمية صديق مقيم واإلصرار يسانده الطموح والعزمية تساندها 
كل  من  أقوى  اإلرادة  ولكن  والظروف  واألشخاص  األيام  باختالف  يتغري  والطموح  اإلرادة 

الظروف...
***

ال تستِح من إعطاء القليل فإن احلرمان اقل منه
***

عندما نزرع الكذب واخلداع جنين الفشل واخليبة، وعندما نزرع الصدق واإلخالص جنين 
النجاة واحلب والتقدير فاحذر وأنت تزرع، فما تزرعه اليوم جتنيه غدًا، أنت الذي حتدد ما 
ستجنيه غدًا، ففي كل يوم ستحصد حالوة أو مرارة ما زرعته باألمس، وصدق املثل الذي 

يقول: » إنك ال جتين من الشوك العنب
***

من العظماء من يشعر املرء حبضرته أنه صغري
ولكن العظيم حبق هو من ُيشعراجلميع يف حضرته بأنهم عظماء
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